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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório 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)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação interposto sob Id 14528663 pela Parte Requerida; II) intimar a 

Parte Autora, ora Apelada, para apresentar suas Contrarrazões, ao teor 

do Art. 1.010, §1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002629-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MENDONCA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON SOUSA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002629-96.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARCELO MENDONCA RODRIGUES Advogado(s) do reclamante: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA RÉU: GELSON SOUSA DA SILVA Vistos. 

Trata-se de Ação de obrigação de restituição de valores e indenização 

por dano material c/c tutela provisória de urgência ajuizada por Marcelo 

Mendonça Rodrigues em desfavor de Gelson Sousa da Silva, ambos 

qualificados nos autos. Alega que o requerido é pessoa conhecida na 

cidade por ser vendedor de carros e em conversa via aplicativo whatsapp 

o réu enviou fotos (do interior, exterior e do motor), bem como a cópia do 

documento do veículo negociado entre as partes, qual seja, Chevrolet Onix 

1.0 MT LT, placa PBE 2666, demonstrando que o bem estava em ótimo 

estado de conservação. Informa que adquiriu o bem pelo valor de R$ 

34.000,00 (trinta e quatro mil reais), acrescentando que a 

responsabilidade da entrega do carro nesta cidade de Alta Floresta-MT 

ficou a encargo do réu conforme negociado e que solicitou a parte 

requerida que pegasse a chave reserva, bem como o manual de 

instruções, o qual teria dito que já estavam em seu poder. Relata que 

efetuou a transferência do valor para a conta bancária indicada pelo 

requerido via aplicativo whatsapp no dia 11/07/2018 para concretizar a 

compra do carro, tendo ele concordado em transferir o dinheiro para a 

conta bancária em nome de terceiro, pois o réu informou que a mesma era 

da filha do proprietário do automóvel, garantindo que eles estavam no 

Cartório para transferir o bem para o seu nome. Contudo, afirma que após 

ter realizado a transferência do valor combinado, já no período da tarde, o 

requerido enviou um boletim de ocorrência registrado por ele na Delegacia 

de Polícia Judiciária Civil do Distrito Federal onde ele alega ter sido vítima 

de estelionato. Enfatiza que entrou em contato com o réu por diversas 

vezes para tentar reaver o seu dinheiro tendo este afirmado que viria até 

Alta Floresta e devolveria o dinheiro depositado e por último o réu 

bloqueou o contato, não mais recebendo suas ligações, tampouco 

respondendo as suas mensagens via aplicativo whatsapp. Aduz que 

registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil desta Cidade 

em 23/07/2018 para relatar o ocorrido. Em sede tutela de urgência, o autor 

requer: a) Nos termos do art. 297 do CPC, o bloqueio do veículo 

HYUNDAI/HB20 1.0M CONFOR ano 2015/2015, placa PAE- 5521, 

RENAVAM 1051135378 e b) O bloqueio de valores em contas bancárias 

do requerido. O pedido veio instruído com diversos documentos, dentre 

eles, cópias dos boletins de ocorrência e print’s da conversa via aplicativo 

whatsapp. Decisão determinando a emenda da inicial id 14490369. 

Emenda id 14507609. Certidão tempestividade da emenda id 14517283. 

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

Decido. Inicialmente, presentes os requisitos legais, recebo a inicial, bem 

com a sua emenda. Passo a análise do pedido de tutela provisória de 

urgência. Nos termos do artigo 300 e seguintes 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”. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, 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, conforme preconiza o artigo 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 a existência dos 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. Nesse passo, verifico que no caso em tela, a 

natureza do pedido deduzido na inicial se amolda a tutela cautelar de 

caráter antecedente, isso porque o autor busca com a referida medida, 

assegurar a conservação do direito ameaçado do dano irreparável ou de 

difícil reparação, ao pleitear o bloqueio do veículo encontrado em nome do 

réu (HYUNDAI/HB20 1.0M CONFOR ano 2015/2015, placa PAE- 5521, 

RENAVAM 1051135378), bem como o bloqueio de eventuais ativos 

financeiros existentes em nome daquele. Pois bem. No caso dos autos, 

entendo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência 

cautelar se fazem presentes. Em sede de cognição sumária, vejo que os 

documentos trazidos na inicial demonstram, a veracidade das alegações 

do autor de que o bem descrito na exordial (veículo Chevrolet Onix 1.0 MT 

LT e placa PBE 2666) foi objeto do negócio jurídico celebrado entre as 

partes (autor/requerido), conforme se vê nos print’s da conversa extraída 

do aplicativo whatsapp, que o valor R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) 

foi transferido pelo autor para uma conta bancária em nome de terceiro 

indicada pelo réu e os boletins de ocorrência registrados nas Delegacias 

de Polícia Judiciária Civil evidenciam que apesar da transferência ter sido 

realizada o negócio não se concretizou seja pela não entrega do carro 

adquirido pelo autor ou pelo fato do requerido não ter devolvido o dinheiro 

desembolsado até o momento, estando, portanto presente a probabilidade 

do direito. De igual forma, o perigo do dano também se faz presente, pois o 

inadimplemento do réu com a obrigação firmada com a parte autora, seja a 

de entregar o veículo negociado ou a devolução do valor desembolsado 

pelo autor para a aquisição do bem móvel, acarretará prejuízos financeiros 

ao requerente que não poderá dispor nem do carro e nem do seu dinheiro. 

O art. 297 do CPC/15 dispõe que, “o juiz poderá determinar as medidas 

que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. Denoto 

que o autor pleiteia, o bloqueio do veículo encontrado em nome do réu 

(HYUNDAI/HB20 1.0M CONFOR ano 2015/2015, placa PAE- 5521, 

RENAVAM 1051135378), bem como o bloqueio de eventuais ativos 

financeiros porventura existentes em nome do requerido. No caso 

vertente, diante da situação fática narrada, entendo o bloqueio do veículo 

indicado pelo autor é medida suficiente para assegurar a conservação do 

direito ameaçado de dano irreparável ou de difícil reparação, qual seja, o 

valor transferido pelo autor no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 

reais) para a compra do carro, pois conforme a tabela FIEP - Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas apresentada nos autos pelo requerente 

o preço médio de mercado do automóvel indicado é de R$ 35.514,00 (trinta 

e cinco mil reais e quatorze centavos). Quanto ao pedido de bloqueio de 

eventual ativos financeiros porventura existentes em nome do requerido, 

entendo que tal medida, neste momento processual, não comporta 

deferimento, pois o bloqueio do veículo além de ser mostrar medida 

razoável, seria suficiente para garantir o valor desembolsado pelo autor 

para a aquisição do referido bem móvel. O TJMT tem decidido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – 
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DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DA MÁQUINA FRESADORA ZEMA FULL 300 – 

POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – 

INVIABILIDADE – ARTIGO 18 DO CPC/2015 - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Conforme estabelece o 

artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito 

alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico.Nos termos do artigo 305, caput do CPC: “A petição inicial da ação 

que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a 

lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Demonstrado os requisitos do artigo 305, caput do CPC, deve ser mantida 

a decisão de deferimento da tutela de urgência consistente na busca e 

apreensão da máquina Fresadora ZEMA FULL 300, que foi retirada da 

empresa agravada de forma arbitrária pela agravante. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018). Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 300 do CPC/15: 1) DEFIRO parcialmente a tutela 

cautelar em caráter antecedente para inserir a restrição veicular via 

Sistema Renajud no veículo HYUNDAI/HB20 1.0M CONFOR ano 2015/2015, 

placa PAE- 5521, RENAVAM 1051135378 de propriedade do requerido 

Gelson Sousa da Silva, consoante extrato anexo. Quanto ao bloqueio de 

ativos financeiros em nome do requerido, INDEFIRO o pedido pelas razões 

consignadas no bojo desta decisão. 2) Cite-se o requerido para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir (art. 306 do CPC/15). 2.1) Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e após voltem-me concluso para os fins do 

artigo 307 do CPC/15. Caso contestada a ação, será observado o 

procedimento comum (parágrafo único do artigo 307 do CPC/15). 3) 

Efetivada a tutela cautelar, o autor terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

deduzir o pedido principal nos próprios autos, conforme preconiza o artigo 

308 do CPC/15, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida em 

caráter antecedente (art. 309, I, do CPC/15). 3.1) Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se. 3.2) Apresentado o pedido principal, 

façam-me os autos conclusos para os fins do § 3º do artigo 308 do 

CPC/15. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 02 de 

agosto de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 1674 Nr: 341-96.1998.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Representantes Comerciais do 

Estado MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M & C Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketrin Espir - OAB:3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cuidam os autos de execução fiscal proposta pelo Conselho Regional dos 

Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso em face de M & C 

Representações Ltda., ambos devidamente qualificados.

Em despacho de fl. 56 foi determinada a intimação do exequente para se 

manifestar sob pena de extinção do feito.

À fl. 58 foi aportada certidão de decurso de prazo de manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos presentes autos, fica visível, portanto, que houve abandono 

da causa pela parte, tendo em vista que não pretende mais promover os 

atos da demanda.

Ademais, há determinação para que a parte autora dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme os termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º do Código de Processo Civil de 15:

“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;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

 Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do 

CPC/2015 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Sem custas devido à isenção legal e sem condenação em honorários 

advocatícios.

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

Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31085 Nr: 1467-74.2004.811.0007

 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: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM-M(P, LPM, ARdMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Ivan Coser - OAB:5.915-B, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO e 

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, inciso V, e 

artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional, JULGANDO O 

PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 

487, inciso II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas, 

ante isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios. 

Proceda-se o levantamento de penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

IMEDIATAMENTE, com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95496 Nr: 3842-04.2011.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Grendene LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Moser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inês Pereira Carreto - 

OAB:86.494 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem

 1) Considerando a petição retro verso, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de quinze (15) dias, trazer aos autos atualização do valor 

exequendo.

 2) Após, façam os autos CONCLUSOS para análise do pedido.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 19210 Nr: 3501-90.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Representantes Comerciais do 

Estado MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel V. Delpino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketrin Espir - OAB:3.566-B, 

Thais Pereira Schmidt - OAB:11.361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem

 1) Considerando a petição retro verso, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de quinze (15) dias, trazer aos autos atualização do valor 

exequendo.

 2) Após, façam os autos CONCLUSOS para análise do pedido.

 CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106742 Nr: 2061-73.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Junior Mazieiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, BV Financeira S/A

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação, fls. 98/119, 

acostada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91382 Nr: 275-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILCE FRANCISCO DIAS PAIVA, Francisco 

Lino de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

OAB:22421/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-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) da(s) parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, acerca da informação 

do pagamento dos honorários, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137291 Nr: 1554-10.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP, ACGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa Lima - 

OAB:5956/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Não obstante o Digno Carlos Eduardo Barbosa Lima tenha protocolado, 

neste Juízo, petição informando a renúncia do mandato outorgado pela 

parte autora (fl. 63), não provou nos autos que cientificou o representante 

legal outorgante para nomear substituto, conforme disciplina o artigo 112 

do Novo Código de Processo Civil.

Assim, a fim de retomar a marcha processual e acautelar eventual 

alegação de nulidade, imperioso se faz a comprovação, por parte do 

referido causídico, da comunicação, acerca da renúncia do mandato que 

lhe foi outorgado à fl. 51.

Pelo exposto:

a) Intime-se o patrono da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, para 

comprovar que comunicou a renuncia ao mandante, a fim de que este 

nomeie sucessor.

 b) Escoado o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142657 Nr: 4460-70.2016.811.0007

 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: Melquiades José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730-MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte 

Requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresente as vias originais 

dos termos do contrato em discussão, no prazo de cinco (05) dias (art. 

398, CPC/2015), sob pena de admitir-se os fatos alegados verdadeiros, 

nos moldes do art. 400, do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111071 Nr: 6675-24.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusara Maria Luppi de Liberali

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Causídicos, para que compareça pessoalmente à Perícia Médica 

designada para 31/08/2018, às 15:30h, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" 

(Porta nº 56), localizada no Forum desta Comarca, de posse de eventuais 

Laudos e Exames Médicos.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109041 Nr: 4511-86.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Monthaner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junior - 

OAB:42.277/PR

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, para:CONDENAR a parte 

requerida à restituição em dobro dos valores pagos referentes a serviços 

de terceiros (R$ 2.579,97) e registro de contrato (R$ 217,27), resultando 

no montante de R$ 5.594,48 (cinco mil e quinhentos e noventa e quatro 

reais e quarenta e oito centavos), quantia esta que deverá ser corrigida 

monetariamente a partir da data da contratação do contrato (23/06/2010) 

até a data do efetivo pagamento, pelos índices legais e sobre a qual 

deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe de um por 

cento (1%) ao mês até a data do efetivo pagamento.DECLARO válida a 

taxa de juros de 1,96% (um inteiro e noventa e seis centésimos por cento) 

ao mês e 36,66% (trinta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por 

centos). Diante da sucumbência recíproca CONDENO ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais rateadas em 50% (cinquenta por 

cento) e consigno que cada parte arcará com os honorários advocatícios 

de seu patrono, todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança em relação 

ao requerente, tendo em vista que este é beneficiário da Justiça Gratuita 

(art. 98, § 3º, do CPC/15).Com o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE mediante as baixas e cautelas de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121666 Nr: 427-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO EVANGELISTA ESCOCIO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Certifique-se a tempestividade da manifestação de fl. 97, se tempestiva, 

DEFIRO o pedido.

Se negativa a tentativa de citação da parte requerida, intime-se a parte 

autora via DJE, para no prazo de 05 dias indicar o endereço atualizado 

sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134116 Nr: 7352-83.2015.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Borges Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Rosa da Maia, Neli Rosa da Maia 

Batistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Gomes Fernandes - 

OAB:145695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Com o escopo de garantir o regular andamento do feito, à fl. 51 foi 

determinada a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção no prazo de 05 dias, no entanto conforme 

se observa à fl. 53 a diligência foi infrutífera, uma vez que a autora mudou 

de endereço sem comunicar o Juízo, no entanto de acordo com 

informação do Oficial de Justiça a autora via Telefone demonstrou 

interesse em dar prosseguimento no feito, motivo pelo qual aduziu que iria 

entrar em contato com seu patrono.

Pois bem, é sabido que é obrigação das partes em manterem atualizados 

seus endereços, oportuno mencionar o disposto no parágrafo único do 

artigo 274 do NCPC. "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço."

 No entanto, por medida de cautela, certifique-se a Secretaria ser há 

juntada pendente neste feito, se negativo ou positivo, retornem os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 41575 Nr: 1891-48.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Alarcon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso contra Vilson Alarcon, ambos devidamente qualificados.

Às fls. 55/58 foi proferida sentença com resolução de mérito, decretando 

a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Às fls. 68/76 a parte exequente interpôs embargos infringentes de alçada, 

em face da sentença proferida nos autos, atacando-a sob a alegação de 

que a prescrição intercorrente não havia se caracterizado, pois a parte 

exequente não havia sido intimada quanto a remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

Intimada a se manifestar a parte executada quedou-se inerte (certidão de 

fl. 98).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, há que se tecer comentários quanto à modalidade de 

embargos que o exequente interpôs, já que neste caso em específico, o 

recurso será regido pelo disposto no art. 34 da Lei 6.830/80.

Pois bem, o artigo supramencionado traz em sua redação o seguinte:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções 

de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de 

declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida 

monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais 

encargos legais, na data da distribuição.

§ 2º - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos 

novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo 

Juízo, em petição fundamentada.

§ 3º - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos 

conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará 

a sentença”.

Destarte, vislumbro que de fato os embargos infringentes de alçada é a 

via recursal adequada, portanto, passo a discussão do meritória dos 

embargos.

Friso que a parte exequente/embargante requer que os embargos sejam 

providos, anulando a sentença de fls. 55/58, para dar prosseguimento à 

demanda executiva, fundamentando sua pretensão na suposta não 

cientificação da exequente do arquivamento provisório dos autos.

Destaco, no entanto, que em decisão de fl. 45, foi determinado o 

arquivamento do feito, em virtude do pequeno valor da presente 

execução, sendo que, à fl. 47 a exequente pediu vistas dos autos, tendo 

sido certificado a vista (fl. 51), além do mais, o ofício n° 1333/07/SCPR 

juntado à fl. 53 traz o seguinte teor:

“Venho por intermédio do presente, devolver os Autos Judiciais do 

Processo de Execução Fiscal n.º 217/2006,( Fazenda Pública Estadual X 

Vilson Alarcon), uma vez que estava em carga nesta Procuradoria” sic. fl. 

53.

Assim, não há que se discutir que a parte exequente não obteve ciência 

do arquivamento dos autos, pois foi devidamente intimada do ato, tendo 

ainda sido certificado nos autos à data de 01 de outubro de 2007 (fl. 54) o 

arquivamento sem baixa na distribuição.

Ademais, a sentença foi proferida apenas em 06 de fevereiro de 2014, 

ficando claro que se passaram quase 07 (sete) anos, desde o 

arquivamento até o pronunciamento judicial quanto à prescrição 

intercorrente, que como sabido, se dá após 05 (cinco) anos.

Nesta linha de raciocínio, não há retoques a se fazer na sentença 

proferida, pois, além de decorrido o prazo para a prescrição intercorrente, 

a quantia ínfima da execução (R$ 216,13) confere ao Juízo a possibilidade 

de reconhecer a matéria de ofício, mesmo que sem a intimação prévia da 

Fazenda Pública, consoante entendimento que transcrevo:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

ARQUIVAMNETO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXCUTADO – 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA 

– ARTIGO 40,§4º, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito 

executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição 

intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por 

mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o 

arquivamento. (Ap 47184/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PEQUENO VALOR DO 

DÉBITO EXECUTADO - DESPACHO CITATÓRIO - EM SEGUIDA 

DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - 

PROVIMENTO N. 18/2007 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 

CINCO ANOS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - 

DISPENSADA A NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE 

IMPRESCINDIBILIDADE - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 

5º DA LEI 6830/80 - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA - APELO DESPROVIDO. 1. [...] 2.Ainda que a 

execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do 

débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da lei 

10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o 

processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que 

determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de 

suspensão do prazo prescricional. precedentes de ambas as turmas de 

direito público. (...) RECURSO ESPECIAL Nº 1.102.554 - MG 

(2008/0266117-6) RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA - JULGAMENTO 

EM 27.05.2009)2. " [...]2. O art. 40, § 5º, da lei nº 6.830/1980, dispõe que 
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será dispensada a manifestação prévia da fazenda pública no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

ministro de estado da fazenda. 3. Por seu turno, a Portaria nº 227/2010, do 

Ministério da Fazenda, estabelece que fica dispensada, para fins de 

decretação, de ofício, da prescrição intercorrente, a manifestação prévia 

da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nas execuções fiscais cuja 

dívida consolidada seja igual ou inferior a r$ 10.000,00 (dez mil reais)." 

(Apelação Cível nº 1995.51.01.039373-0/RJ, 5ª Turma Especializada do 

TRF da 2ª Região, Rel. Convocado Ricardo Perlingeiro. j. 08.05.2012, 

unânime, e-DJF2R 22.05.2012). (Ap 74605/2013, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 08/10/2013, Publicado no DJE 10/12/2014)”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, porém NEGO-LHE 

PROVIMENTO, por não haver contrariedade à legislação vigente, mantendo 

inalterada a sentença de fls. 55/58.

 Cumpra-se a sentença retro até o efetivo arquivamento dos autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62080 Nr: 1340-63.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francielle Mellos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal 

contra Francielle Mellos, todos devidamente qualificados.

 Entre um ato e outro, a parte exequente, se manifestou nos autos, 

pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC, ante ao 

pagamento do débito, bem como pelo levantamento do honorários 

advocatícios (fls. 57/62).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante informação da própria exequente de que o (a) executado (a) 

efetuou o pagamento do débito objurgado. Com a relação à CDA cobrada 

nos autos apenso, a qual foi unificada com a dívida destes autos, 

conforme decisão exarada naquele feito, vejo também que houve a 

satisfação do débito, conforme petição juntada nos autos n. 

1493-28.2011.811.0007.

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Quanto ao pleito de levantamento dos honorários advocatícios, vejo que a 

procuradora municipal não anexou aos autos termo de posse, o qual é 

indispensável para a devida representação processual do polo ativo da 

demanda. Assim, INTIME-SE a procuradora municipal, Dra. Camila Maria 

Domingues Marqueizini, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos autos 

o seu termo de posse.

Com a juntada do respectivo termo, independentemente de nova 

conclusão, EXPEÇA-SE o alvará judicial para o levantamento do valor, o 

qual deverá ser transferido para a conta bancária indiciada às fls. 57.

Custas pela parte executada.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.

 Cumpra-se com eficiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100680 Nr: 2183-23.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

Floresta/MT

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

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

Requerente, acerca do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69030 Nr: 2003-75.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Anjos Pereira e Cia Ltda

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

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente 

execução fiscal e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Isento de custas e despesas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, determino a liberação de 

bens constritos, se houver, condicionado ao recolhimento dos 

emolumentos pela parte executada perante a Serventia Extrajudicial, 

d e v e n d o  s e r  t o m a d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s  d e 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Certificado o transito em julgado, 

REMETAM-SE OS AUTOS À EXEQUENTE PARA BAIXA ADMINISTRATIVA 

DO DÉBITO, e, após, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes, eis que a 

demanda não está sujeita à remessa necessária (inciso I, §3º, art. 496, 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107654 Nr: 3045-57.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA - Comércio e Indústria LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alquimir Gomes de Carvalho - 

OAB:26.386 - GO, Edison Bernardo de Sousa - OAB:10.185 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 94367 Nr: 2612-24.2011.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Kramek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nunes da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

ACOLHO a cota ministerial e determino que a Secretaria da Vara proceda 

da seguinte forma:

1) CERTIFIQUE-SE quanto ao decurso de prazo para manifestação do Sr. 

Denilson Gomes Bocardi, Matheus Kramek Nunes da Silva e Murilo Kramek 

Nunes da Silva;

2) LAVRE-SE o termo circunstanciado das primeiras declarações, em 

observância ao art. 620 do CPC;

3) OFICIE-SE a Secretaria da 5ª Vara desta Comarca de Alta Floresta-MT, 

solicitando informações acerca dos semoventes objetos da ação de 

Código Apolo n° 95873;

4) INTIME-SE a inventariante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 
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aos autos certidão negativa de dependentes do INSS e certidão de 

inexistência de testamento;

5) Cumpridas as deliberações acima, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas do 

Município de Alta Floresta-MT, do Estado de Mato Grosso e da União, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se nos autos.

6) Por fim, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar parecer.

Ciência a parte autora.

Cumpra-se certificando o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66818 Nr: 6309-24.2009.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Opson Luisandro P. Baioto - 

OAB:MT/11133-O, Rodrigo Caletti Deon - OAB:MT/84447-B

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido reiterado de conversão da ação de reintegração de 

posse para execução de título extrajudicial, nos termos da decisão de fls. 

158/159.

Ressalta-se que o Agravo de Instrumento interposto que atacou a decisão 

teve negado provimento, não havendo motivações para neste momento 

acolher o pleito da parte requerente.

No mais, verifica-se que no processo de Código Apolo n° 118184, autos n° 

454/2009 (5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT), que é uma 

ação revisional que debate os termos do contrato de financiamento em 

que o requerente embasa a presente demanda, foi proferida sentença de 

mérito, julgando parcialmente procedente o processo, contudo, até o 

momento não foi ofertada a oportunidade das partes se manifestarem.

Ademais, nos referidos autos foi concedida a manutenção da posse do 

veículo a Sra. Márcia, sendo que a decisão foi posterior ao acórdão do 

Agravo de Instrumento que deferiu a reintegração de posse em favor da 

requerente. Razão pela qual, vislumbra-se eventual conflito de decisões 

judiciais.

Portanto, INTIMEM-SE as partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem quanto ao processo citado.

CONSIGNO que o prazo acima assinalado as partes deverão especificar 

as provas que ainda pretendem produzir fundamentando a necessidade, 

sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104714 Nr: 6569-96.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinair de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Campos Rodrigues, Lenice Rodrigues 

Muta, Leonice Rodrigues Preza, Lucenir Rodrigues Nowak, Suely Campos 

Rodrigues Conde, Suilene Campos Rodrigues Vianna, Renato Antonio 

Astolpho, Filemon Brito Rodrigues Junior, Débora Lucia Mendonça 

Rodrigues, Elaine Campos Rodrigues, Marcelo Mendonça Rodrigues, 

Timóteo Batista Brito Rodrigues, Luciana Mendonça Rodrigues Jacques, 

Luciene Mendonça Rodrigues, Simone Daniele Melo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Compulsando os autos verifico que todos os requerido foram devidamente 

citados, sendo que, os senhores e as senhoras a seguir já se 

manifestaram nos autos: “Lenice Rodrigues Muta, Leonice Rodrigues 

Preza, Lucenir Rodrigues Nowak, Elaine Campos Rodrigues, Suely 

Campos Rodrigues Conde, Nadir Campos Rodrigues, Suilene Campos 

Rodrigues Vianna, Filemon Brito Rodrigues Junior (fls. 139/143) e Luciene 

Mendonça Rodrigues (fls. 107/111)”.

Destarte, verifico que apesar dos demais requeridos terem sido 

devidamente citados, não se manifestaram nos autos, assim, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara o decurso de prazo destes.

Havendo a juntada de petição pendente de um dos herdeiros, INTIME-SE a 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar.

Não havendo qualquer protocolo de petição, CERTIFIQUE-SE e sem 

prejuízo de julgamento antecipado do mérito, INTIMEM-SE as partes, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, fundamentando seu pedido, sob pena de 

indeferimento.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108422 Nr: 3866-61.2013.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Naciona Gazin 

Ltda, Funchal Cobranças

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Silva Bretas - 

OAB:31997/PR, Celso Nobuyuki Yokota - OAB:33.389-PR, Julio Cesar 

Tissiane Bonjorno - OAB:33390-PR, Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante do pedido retro e em observâncias ao provimento n° 68 do CCJ-MT, 

INTIME-SE a parte requerente para se manifestar no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102492 Nr: 3903-25.2012.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Naciona Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:MT/3884, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante do trânsito em julgado certificado nos autos apensos, INTIME-SE a 

parte requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar no que 

entender de direito.

Ultrapassado o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63513 Nr: 3384-55.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Marques dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Feito em ordem.

Tendo o executado adimplido os valores devidos (fls. 192-194), 
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EXPEÇA-SE alvará judicial para a liberação do valor), acordado entre as 

partes, conforme já determinado na r. sentença homologatória, devendo 

as quantias serem transferida para as respectivas contas bancária 

indicadas às fls. 196.

Atente-se a Secretaria da Vara para o cumprimento imediato dos autos, 

uma vez que o processo já possui sentença transitada em julgada, 

devendo adotar as medidas necessárias para o arquivamento dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140277 Nr: 3092-26.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaderson Refatti da Silva EPP

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

 ACOLHO o pedido formulado e, suspendo o curso do processo, pelo 

prazo 60 dias.

PROCEDA-SE O A SECRETARIA O NECESSÁRIO, DEVENDO INCLUIR O 

ANDAMENTO SUSPENSÃO DO PROCESSO, REMETENDO OS AUTOS AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO SEM BAIXA NO DISTRIBUIDOR E COM BAIXA NO 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DAS ATIVIDADES FORENSES.

Decorrido o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, intime-se a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000135-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GRACIANO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000135-64.2018.8.11.0007 

AUTOR: CLEIDE GRACIANO DE LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão de 

auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de 

urgência, aforada por Cleide Graciano de Lima em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no mérito, 

o beneficio de aposentadoria por invalidez, sendo constatada a 

incapacidade definitiva. Com a Exordial, vieram documentos. Recebida a 

Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e postergou-se a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela para após o contraditório e 

determinou-se a citação do requerido. Devidamente intimada, a autarquia 

requerida não apresentou resposta conforme se verifica à certidão de Id. 

14524672. Razão pela qual a autora se manifestou ao Id. 13848241, 

requerendo a decretação da revelia. Vieram-me conclusos. Inicialmente, 

DECRETO a revelia da Autarquia Previdenciária, porém consigno que 

somente os efeitos processuais dessa são aplicáveis, eis que incabível a 

presunção de veracidade dos fatos articulados à exordial, como disposto 

no art. 345, do CPC: “A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 

se: (...) II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (...)” É impositiva a 

decretação da revelia diante da citação da Autarquia Requerida por meio 

do sistema eletrônico PJe, como preconiza o art. 246, do CPC: “Art. 246. A 

citação será feita: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo 

escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - 

por edital; V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.” 

Ademais, a Certidão lavrada sob Id. 14524672 apontou, precisamente, que 

houve o decurso do prazo de resposta da Autarquia requerida, de 30 

(trinta) dias, como restou registrado no expediente de Citação, com os 

seguintes dados: “INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Representante: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO 

GROSSO Expedição eletrônica (22/01/2018 18:15:22) O sistema registrou 

ciência em 01/02/2018 23:59:59 Prazo: 15 dias”. Apesar de que constou o 

corriqueiro prazo de citação de 15 (quinze) dias, há que se destacar a 

prerrogativa de prazo em dobro dos entes públicos disposto no art. 183, 

do CPC. Nesta senda, considerando o prazo de resposta de 30 (trinta) 

dias, é indubitável que a Autarquia Requerida deixou transcorrer “in albis” 

seu prazo para contestar. Não havendo questões processuais pendentes 

de apreciação, declaro saneado o feito. Defiro a produção de prova 

pericial. Nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça 

Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do 

Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para realizar a 

perícia médica na parte autora, razão por que FIXO os honorários em R$ 

200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF. Agendada a data e horário para o exame, proceda a 

INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato processual, 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia. 

Juntamente com o mandado de intimação, conste a advertência para que a 

médica nomeada compareça com seus documentos pessoais junto à 

Secretaria desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos 

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

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

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte 

autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente técnico e 

apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte 

autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A 

parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

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

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

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, INTIME-SE a requerida para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 
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mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 3 de agosto 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002781-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERNARDES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002781-47.2018.8.11.0007 

AUTOR: RAFAEL BERNARDES MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Pela nova sistemática conferida pelo Código de 

Processo Civil de 2015 (Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), 

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

pessoa natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1.988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. “In casu”, verifico 

haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão 

das benesses da gratuidade da justiça, isto porque o autor não juntou à 

inicial declaração de hipossuficiência, nem mesmo documentos que 

comprovem a hipossuficiência. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste nos autos declaração de 

hipossuficiência, bem como comprove que não possui recursos para 

pagar as custas e despesas processuais, seja por meio de holerites, 

extratos bancários ou demais documentos que se considere pertinente. 

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código. Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, 3 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144124 Nr: 5253-09.2016.811.0007

 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: GMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdL

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:5

Nome do intimando:Getulio Marcelino da Silva

Providência a ser adotada pela parte:Promover andamento ao feito, 

suprindo a falta nele existente

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161442 Nr: 6831-70.2017.811.0007

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GW, CRSW, DEdS, ANNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHNdS

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabriccio Petreli Tarosso - 

OAB:31.938/PR, Gerson Tarosso - OAB:24.017/PR, Isabella Tarsitano 

Armoa Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Rebeca Jorge do Amaral 

- OAB:86274/PR

 .Fixo o seguinte ponto controvertido (CPC, art. 357, IV): se as partes 

possuem condições de exercer a guarda da menor levando-se em 

consideração a prevalência dos interesses destas.Por inexistir outras 

questões processuais a serem analisadas nesta oportunidade, declaro o 

processo saneado.Em consonância com o parecer ministerial de fl. 186, 

DETERMINO que seja realizado estudo psicossocial com as partes, com o 

fim de elucidar a possibilidade de concessão de guarda compartilhada da 

criança entre os requerentes e a requerida, devendo ser intimada a equipe 

multidisciplinar do Juízo para que realize o referido estudo, encaminhando 

o relatório no prazo de 20 (vinte) dias. Ainda, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 17de setembro de 2018, às 17:00 horas, oportunidade em que 

serão inquiridas as partes e as testemunhas, a serem arroladas no prazo 

de 10 (dez) dias, caso não tenham sido indicadas nos autos.INTIMEM-SE 

as partes para comparecimento pessoal, devendo a requerida ser intimada 

no endereço de fl., ocasião em que serão tomados os depoimentos 

pessoais, sob pena de confesso, conforme o artigo 385, § 1º, do Novo 

Código de Processo Civil.Caso seja arrolada testemunha residente em 

outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato 

(na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 

(cinco) dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado).Intimem-se 

as partes, seus defensores, e as testemunhas. Ciência ao Ministério 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129558 Nr: 4899-18.2015.811.0007

 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: Nelson Gonçalves de Oliveira, Vilma Plens de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José L. Ferreira, Claudionor de Assunção, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Geraldo de Deus

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

Nome do intimando:Nelson Gonçalves de Oliveira e Vilma Plens de Oliveira

Providência a ser adotada pela parte:promover andamento ao feito

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, estagiária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117441 Nr: 5504-95.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSSdA, YPSdA, RdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASRdA

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

Nome do intimando:Rosemeire dos Santos Soares

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, estagiária

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

 Cod. Proc.: 140852 Nr: 3412-76.2016.811.0007

 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: WRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho - 

OAB:19.335/0/MT

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

OAB:14430-A/MT

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

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

requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão 

adiante transcrita:

"Certifico que decorreu o prazo e a parte autora, intimada pessoalmente 

às fls.60/60vº, não deu prosseguimento ao feito, devendo manifestar-se 

acerca da petição de fls.45/48, sob pena de extinção do feito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140852 Nr: 3412-76.2016.811.0007

 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: WRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho - 

OAB:19.335/0/MT

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

OAB:14430-A/MT

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

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

requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão 

adiante transcrita:

"Certifico que decorreu o prazo e a parte autora, intimada pessoalmente 

às fls.60/60vº, não deu prosseguimento ao feito, devendo manifestar-se 

acerca da petição de fls.45/48, sob pena de extinção do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68844 Nr: 1817-52.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Airton Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 107, dos presentes autos.

À fl.109, a parte executada não opôs quanto cálculo.

 A parte exequente se manifestou à fl. 111 requerendo a homologação do 

cálculo.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 106 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 20.351,88 (vinte mil trezentos e 

cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Com efeito, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORMAR seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais, e, em IGUAL prazo, INFORMAR os dados da parte autora.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Após, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67586 Nr: 548-75.2010.811.0007

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Ferreira de Souza - 

OAB:21801/CE, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:11877-A/MT, 

Diogo Stieven Fleck - OAB:OAB/RS 60489-A, Flávio Santanna Valgas 

- OAB: OAB/PR 44331, Silmara Ruiz Matsura - OAB:MT 9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presentes autos intimando o(a) advogado(a) da parte requerida para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas para posterior 

distribuição da carta precatória de citação na Comarca de Cuiabá-MT, nos 

termos do Art. 389 da CNGC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003557-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PETROFEZA MANSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003557-81.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ORLANDO PETROFEZA MANSINI REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Em consideração ao pagamento das custas 

processuais, antes de indeferir a petição inicial, concedo nova 

oportunidade, no prazo de 15 (quinze) dias, para que seja minimamente 

comprovado o vínculo entre o requerente e a requerida, em demonstração 

da legitimidade ativa “ad causam”. Destaco que a juntada de boletos não 

demonstra a estabilização do vínculo com a Telexfree. Ainda, consigno 

que a prova de pagamento pode ser demonstrada por extrato de conta 

corrente na qual houve o débito do valor do boleto, bem como a aquisição 

por meio de terceiro pode ser corroborada por declaração emitida, sob as 

penas da lei, pelo titular do crédito cedido ao autor. Ao final, voltem-me 

conclusos. Intime-se. Alta Floresta, 3 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135043 Nr: 368-49.2016.811.0007

 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: Marciana dos Santos da Silva

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

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

OAB:10865/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que houve a realização da perícia médica na autora 

Marciana dos Santos da Silva, intime-se o perito nomeado, o Dr. Diego 

Marcelo Muller para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente o laudo 

pericial.

Com o cumprimento da ordem acima, cumpra-se nos demais termos da 

decisão de fl.84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107056 Nr: 2403-84.2013.811.0007
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. Financeira S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Inicialmente, no tocante ao petitório de fl. 61/62, deve ser deferido, 

desde que cumprida a condição abaixo indicada. Com efeito, o inciso I, do 

art. 329 do CPC prevê, expressamente, a possibilidade do autor de aditar 

ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do 

consentimento do réu, antes de efetivada a citação. Denota-se, assim, que 

o pleito do petitório de fl. 61/62 é plenamente aceito pelo ordenamento 

jurídico, seja pela ordem estritamente processual estabelecida pela Lei 

13.105/15, bem como na normatização específica incorporada pelo 

Decreto-Lei 911/69 e as diversas leis que alteraram sua redação original, 

aliando-se ao entendimento da jurisprudência pátria. Porém, ainda que 

plenamente harmônico o pedido tecido pela requerente, a jurisprudência do 

E. TJMT entende por imprescindível a apresentação da via original da 

Cédula de Crédito Bancário, pois esta poderia, além de embasar a 

presente execução, ainda ser posta em circulação mediante endosso, 

duplicando-se indevidamente o direito ao recebimento do crédito nela 

insculpido. O entendimento acima esposado firma-se na norma que se 

extrai da alínea “a”, do inciso I, do art. 798 do CPC, adiante transcrito: “Art. 

798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição 

inicial com: a) o título executivo extrajudicial;” Assim, por tudo quando 

exposto, acaso pretenda a conversão da presente demanda em ação de 

execução de título extrajudicial, deve a requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos a via original da Cédula de Crédito Bancário 

(às fls. 15/17), bem como a nota fiscal do veículo. Intime-se o requerente 

da presente decisão para a cumpra no prazo acima estipulado, sob pena 

de indeferimento do pedido. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117030 Nr: 5156-77.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenil Domingues de Souza

 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.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 125, dos presentes autos.

Intimada a parte executada para se manifestar, esta concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente, fl.129.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar.

 Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

123/124 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange 

ao valor de R$ 42.452,72 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e 

dois reais com setenta e dois centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os dados 

da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria 

acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da 

presente impugnação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52821 Nr: 4937-11.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uriel Araujo Duque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, consistente na dilação de prazo por 30 (trinta) dias, 

para que a parte exequente dê cumprimento à decisão de fl.77, sob pena 

de extinção.

 Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143404 Nr: 4831-34.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rufino do Nascimento - Espólio, Aldenor do 

Nascimento, Antenor do Nascimento, Agenor do Nascimento, Laudenor do 

Nascimento, Geneci do Nascimento Motta

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

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

OAB:16341/MT

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

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 132/133 aforada 

POR ALDENOR DO NASCIMENTO, AGENOR DO NASCIMENTO, ANTENOR 

DO NASCIMENTO, LAUDENOR DO NASCIMENTO E GENECI DO 

NASCIMENTO MOTTA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107304 Nr: 2672-26.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias & Alfonso Ltda, Raul Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da ANP - Ag. Nac. 

Petr., Gás Nat e Biocombustíveis - OAB:

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

OAB:12.644

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida no incidente em anexo (ID 155726), 

determino a INCLUSÃO de Raul Alfonso junto ao pólo passivo dessa lide 

executiva, bem como determino a habilitação de se patrono (fl. 35) junto ao 

Sistema Apolo e à capa dos presentes autos.

Ainda, considerando-se a manifestação da Fazenda Pública de fl. 40v, 

defiro a PENHORA do bem ofertado à fl. 34 e determino sua e a intimação 

de Raul Alfonso, a ser cumprido no endereço indicado à fl. 35. No mesmo 

ato, INTIME-O para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente REFORÇO 
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da penhora, em valor suficiente ao crédito sob execução.

Certificado o decurso do prazo acima, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito.

Após, conclusos.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126181 Nr: 3116-88.2015.811.0007

 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: Cecilia Pires de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Pinheiro Segantine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA 

CASSAVARA - OAB:14596

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

OAB:13570-A/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 75/76. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente Cecília Pires 

de Souza e executado Vitor Pinheiro Segantine, bem como seja certificado 

a existência de custas pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143668 Nr: 4979-45.2016.811.0007

 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: Francisco da Costa Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 58/59 aforada por 

FRANCISCO DA COSTA RIBEIRO contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14403 Nr: 2251-56.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Gracil Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Sem contrarrazões recursais nos autos, eis que no ato da citação 

constatou-se a mudança do executado de seu endereço, sem comunicar 

ao juízo.

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

da CNGC,

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41574 Nr: 1890-63.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Spiller

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

Grosso - OAB:

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

OAB:20.342/O, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22.276/O

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, em desfavor de Luiz Carlos Spiller, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls.62/63, a parte executada informou que efetuou o pagamento da 

dívida, sendo que a parte exequente concordou à fl.69.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Nesta data realizo o desbloqueio dos valores encontrados via sistema 

Bacenjud, cf. extrato em anexo.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104061 Nr: 5818-12.2012.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Tony Comercio de Tabacos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allston Brew do Brasil Ind. Com. de Beb Ltda, 

Fundo de Investimentos em direitos Creditórios da Industrial Exodus I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R DE CARVALHO - 

OAB:MT 4.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:19757/PR, Cristiano Trizolini - OAB:192.978/SP, 

MARLOS LUIZ BERTONI - OAB:44933/PR

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de acórdão de fls. 150/155. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente TONY 

ATACADO E DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS LTDA e executado 

ALLSTON BREW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS e FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS I, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105756 Nr: 1004-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Emerson de Almeida Oliveira, Maria Eunice de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Budke Lage - 

OAB:14710/MT, Jorge Augusto Trevelin - OAB:16910/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl. 

101, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1º do CPC/15.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002775-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO MARINHO COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002775-40.2018.8.11.0007. AUTOR: 

EDSON FRANCISCO MARINHO COELHO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 1)Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial com o fim 

juntar aos autos a negativa do escritório regional de saúde em agendar a 

consulta com especialista em neurologia e ortopedia, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2)Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 03 de agosto de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001506-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JUNQUEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001506-34.2016.8.11.0007 Termo de Audiência em 

anexo. Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão do benefício de 

Aposentadoria por idade em regime híbrido aforada por PAULO 

JUNQUEIRA DA SILVA em face do Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS. Com a exordial vieram os documentos juntados ao Pje. Recebida a 

inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e determinou-se a citação da 

parte requerida. Apresentada contestação e documentos, arguiu-se como 

prejudicial de mérito a prescrição de crédito, e no mérito que a parte 

requerente não preenche os requisitos para a concessão de 

aposentadoria por idade, Id 8272419 e 8272430). Impugnação à 

contestação, Id 11285927. Despacho saneador, Id n. 12389041. Na 

audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento do autor 

Paulo Junqueira da Silva e do informante José Carlos Fermino, sendo que 

a parte requerida restou ausente de forma injustificada. Permaneceram os 

autos conclusos para sentença. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A pretensão autoral deve ser julgada IMPROCEDENTE. A 

apreciação da pretensão de concessão de aposentadoria por idade, no 

caso do trabalhador rural qualificado como segurado especial (inciso VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/91), deve ser feita à luz do disposto nos artigos 

48, §§ 1º, 2º e 3º, 25, II, 26, III e 39, I, da Lei nº. 8.213/91. Assim, 

necessária a comprovação do implemento da idade mínima (sessenta anos 

para o homem e de cinquenta e cinco anos para a mulher), e do exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao 

número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável 

o recolhimento de contribuições. Com efeito, o §3º do artigo 48 da Lei nº 

8.213/91, incluído pela Lei nº 11.718/2008, criou uma nova espécie de 

aposentadoria por idade, denominada de aposentadoria híbrida ou mista, 

hipótese em que os trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural e 

urbano para cumprimento da carência. Entretanto, a referida inovação 

legislativa que permite a soma do tempo urbano e rural para concessão da 

aposentadoria exige a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, equiparando-se ao trabalhador 

urbano no requisito etário. Vejamos a redação do § 3º do aludido 

dispositivo legal: “Art. 48. (...) § 3º Os trabalhadores rurais de que trata o 

§ 1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas 

que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher.” (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

Frise-se, por oportuno, que apesar de a lei referir-se claramente a 
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“trabalhadores rurais”, perfilho do entendimento no sentido de que a 

correta interpretação do §3º do artigo 48 da lei nº 8.213/91 é a de que a 

concessão da aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser 

admitida para qualquer espécie de segurado, mediante a contagem, para 

fins de carência, de períodos de contribuição tanto na qualidade de 

segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a 

última, tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da 

uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais (artigos 194, parágrafo único e 201 da Constituição 

Federal) e da isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição Federal). A 

propósito segue a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA EXTRA 

PETITA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, §3º, DO 

CPC. CAUSA MADURA. APOSENTADORIA POR IDADE HIBRIDA. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 48, §§, 3º E 4º, DA LEI 

8.213/91. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

RECONHECIMENTO. RECURSO DO INSS E REMESSA PREJUDICADOS. 

ANÁLISE DO MÉRITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE. - Pretende a parte autora a concessão da aposentadoria 

por idade e ou por tempo de contribuição urbana, computando-se o 

período trabalhado em atividade rural, sendo que o MM. Juízo a quo 

apreciou o pedido inicial como se fosse aposentadoria por idade rural, na 

qualidade de segurado especial, aplicando o artigo 48, §1º da referida Lei, 

configurando-se a sentença extra petita, razão pela qual deve ser 

anulada. - Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, tendo em 

vista a relevância social e alimentar dos benefícios de previdência e 

assistência social, predomina a fungibilidade das ações por incapacidade, 

em observância ao princípio juria novit curia, incidente com maior força 

nos pleitos previdenciários, os quais são julgados pro misero. - A 

inovação legislativa levada a efeito pela Lei 11.718/08 que, incluiu o §3º, 

no artigo 48 da Lei 8.213/91, criou nova espécie de aposentadoria por 

idade, conhecida como aposentadoria híbrida, permitindo que o segurado 

some períodos de atividade rural com períodos de contribuição em outras 

qualidades de segurado. No entanto, a idade mínima a ser considerada é 

de 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, equiparando-se ao 

trabalhador urbano no requisito etário. - Tendo em vista os princípios 

constitucionais da universalidade, da uniformidade e da equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194, 

parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da 

CRFB/88), tem-se que a correta interpretação do §3º do artigo 48 da lei 

8.213/91 é a de que a concessão da aposentadoria por idade com 

carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de segurado, 

mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição 

tanto na qualidade de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a 

atividade urbana seja a última. Precedente. - Os documentos acostados 

aos autos consubstanciam o início de prova material a que alude a lei para 

fins de comprovação do exercício atividade rural em regime de economia 

familiar pela autora. - Registre-se que o início de prova não precisa 

abranger todo o período de carência do benefício, diante da dificuldade do 

rurícola de obter prova material do exercício de atividade rural, mas desde 

que prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória (STJ, 3ª Seção, 

AR 3986 / SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU de 

01/08/2011). - Considerando que possui o total de 142 contribuições na 

qualidade de empregado, bem como o período de agosto de 1962 a agosto 

de 1992 de atividade rural, verifica-se que, na data do requerimento 

administrativo, preenchia o período de carência necessário para se 

aposentar, devendo, portanto, ser julgado procedente o pedido inicial, 

nestes termos. - Sentença anulada de ofício. Prejudicados o recurso de 

apelação do INSS e a remessa necessária. Aplicação do artigo 515, §3º, 

do CPC. Pedido julgado procedente, na forma do artigo 48, §§3º e 4º, da 

Lei 8.213/91.” (TRF-2, AC - Apelação Cível 614327, Segunda Turma 

Especializada, data da decisão: 20/03/2014). Pois bem. Analisando o caso 

em apreço denota-se que o requisito legal etário não restou demonstrado 

nos autos, evidenciando que o requerente possui 62 (sessenta e dois) 

anos de idade (Id n. 4549815 - Pág. 3). No que tange ao exercício da 

atividade rural, dispõe o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91: Art. 55. (...). § 3º 

A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no 

artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na 

ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto 

no Regulamento. O início de prova material, para os fins do art. 55, § 3º, da 

Lei nº 8.213/91, é aquele feito mediante documentos que comprovem o 

exercício da atividade nos períodos a serem contados. Neste sentido é a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. "A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no 

artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na 

ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto 

no Regulamento." (artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91). 2. O início de 

prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele 

feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos 

períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a 

comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo 

trabalhador. 3. Embora se pudesse considerar a cópia da certidão de 

casamento do autor, ali qualificado como agricultor, como início de prova 

material, bastante à demonstração do exercício da atividade rural, é 

indevida a concessão do benefício de aposentadoria por idade com base 

exclusivamente em tal prova material, à míngua de prova testemunhal hábil 

a complementar a demonstração do tempo de serviço relativamente ao 

período de carência. 4. A alegação do agravante de que consta nos autos 

as declarações de testemunhas, razão pela qual o benefício 

previdenciário deveria ter sido concedido, tal como posta, se insula no 

universo fático-probatório dos autos, conseqüencializando-se a 

necessária reapreciação da prova, o que é vedado pela letra do 

enunciado nº 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo 

regimental improvido.” (STJ – 6ª T. – AgRg no REsp nº 712705/CE – rel. 

Min. Hamilton Carvalhido – v.u. – j. 19.4.2005 – DJ 1.7.2005 – p. 692). 

Nestes termos, se inserem no conceito de início de prova material, dentre 

outros, o contrato individual de trabalho em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS, as anotações em certidões de registro civil, a 

declaração expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a 

declaração para fins de inscrição de produtor rural, a nota fiscal de 

produtor rural, as guias de recolhimento de contribuição sindical e a 

escritura pública de compra e venda de imóvel rural, todos 

contemporâneos à época dos fatos alegados. Observe-se, ainda, que 

para fins de concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige 

que o início de prova material se refira precisamente ao período de 

carência previsto pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória. Na hipótese dos autos, a parte 

autora coligiu a certidão de casamento, datada de 25/07/1981, constando 

como profissão agricultor; todavia, os demais documentos juntados aos 

autos demonstram um lapso temporal longínquo para o outro (julho 1981 a 

janeiro 1986; julho 1998 a julho 2002). Ademais, a parte autora relata em 

seu depoimento que não possui nota, contrato e inscrição no Sindicato 

Rural, do exercício da atividade rural na forma exigida na Lei. Destarte, 

ainda que haja início de prova material (certidão de casamento), a prova 

oral produzida não comprova o labor rural durante todo o período de 1973 

a 2002, cf. alegado na exordial, consoante oitiva da testemunha José 

Carlos Fermino, realizada em audiência (gravação de áudio e vídeo em 

anexo). Com efeito, o início de prova material do efetivo exercício da 

atividade rurícola no período alegado pelo requerente não foi 

complementada por prova testemunhal, revelando-se insuficiente à 

obtenção da aposentadoria pretendida. Dessa forma, somado o tempo de 

serviço rural e de trabalho urbano do requerente, impõe-se o a 

improcedência do pedido autoral, conforme prevê o artigo 48, § 3º, da Lei 

nº 8.213/91, porquanto não restam implementadas no caso em apreço a 

idade mínima e a carência exigida pelo benefício pretendido, de forma 

híbrida. Nessa linha é o entendimento jurisprudencial: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. ATIVIDADE RURAL. 

REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. DESCONTINUIDADE. APOSENTADORIA 

POR IDADE MISTA. POSSIBILIDADE. É reconhecido o direito à 

aposentadoria por idade mista ou híbrida, conforme o art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/91, na redação da Lei 11.718/08, se implementadas a idade mínima e 

carência, considerado o tempo de serviço rural e o urbano.” (TRF4, AC 

5006309-65.2013.404.7107, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão (auxílio João 

Batista) Paulo Paim da Silva, juntado aos autos em 10/07/2014) 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. INTEGRAÇÃO 

DE PERÍODO DE TRABALHO RURAL AO DE CATEGORIA DIVERSA. ART. 

48, §3º DA LEI 8.213/91. CARÊNCIA E REQUISITO ETÁRIO. 1. Os 

trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no art. 48, § 2º, da Lei 
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nº 8.213/01, mas que satisfaçam as demais condições, considerando-se 

períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao 

benefício de aposentadoria por idade ao completarem 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, 

conforme o disposto no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91. 2. Preenchendo a 

parte autora o requisito etário e a carência exigida, tem direito a 

concessão da aposentadoria por idade. “(TRF4, AC 0022717- 

76.2013.404.9999, Quinta Turma, Relator Rogerio Favreto, D.E. 

04/07/2014) “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE HÍBRIDA. TRABALHADOR(A) RURAL. TRABALHADOR 

ESTATUTÁRIO. LEI 11.718/2008. ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A 

QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. 

CUSTAS PROCESSUAIS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A Lei n.º 

11.718/08 instituiu a possibilidade de outorga do benefício de 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural, com o implemento da 

carência mediante o cômputo do tempo de serviço prestado em outras 

categorias - como empregado urbano ou contribuinte individual, desde que 

haja o implemento da idade mínima. Somado o tempo de serviço rural em 

regime de economia familiar, sem o correspondente suporte contributivo, 

ao tempo de serviço urbano. 2. A aposentadoria por idade é devida ao 

segurado que completar 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, 

reduzidos esses limites para 60 e 55 anos, respectivamente, para os 

trabalhadores rurais. Regra de redução do tempo que vale tanto para os 

trabalhadores rurais empregados, quanto para os eventuais ou segurado 

especial, todavia por se tratar de pedido de aposentadoria rural, com 

aproveitamento de tempo urbano, a idade é aumentada de 5 anos 

conforme dispõe o art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91, alterada pela Lei 

11.718/2008. 3. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do 

benefício de aposentadoria rural em testilha - início de prova material da 

atividade rural alegada, devidamente corroborado por prova testemunhal 

sólida, a que ainda se agrega a idade mínima exigida para o deferimento da 

prestação - mostrou-se correta a sentença que acolheu a pretensão 

nesse sentido deduzida. 4. Termo inicial conforme estipulação sentencial, 

cuja manutenção se faz necessária, à luz do quanto estipulado no item "a" 

da parte final do voto. 5. Correção monetária e juros de mora de acordo 

com os índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em 

conformidade com as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 

267 de 02/12/2013, publicada em 10 de dezembro de 2013. Contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. 6. Nos feitos 

processados perante a Justiça Estadual o INSS é isento do pagamento de 

custas (inclusive despesas com oficial de justiça) nos Estados do Acre, 

Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí. Em se 

tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96 7. 

Prevalência da regra cunhada na Súmula 111 do STJ para fins de fixação 

dos honorários advocatícios. 8. Relativamente ao adiantamento da 

prestação jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos 

exigidos no art. 273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º, do 

mesmo Diploma, fica esta providência efetivamente assegurada na 

hipótese dos autos, já que a conclusão daqui emergente é na direção da 

concessão do benefício. 9. Em qualquer das hipóteses supra, fica 

expressamente afastada a fixação prévia de multa, sanção esta que 

somente é aplicável na hipótese de efetivo descumprimento do comando 

relativo à implantação do benefício. 10. Apelação e remessa oficial 

parcialmente providas.” (TRF 1 AC 0074933-07.2012.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 p.1450 de 15/04/2014) Logo, o requerente não logrou êxito em 

comprovar sua qualidade de segurado especial ou o exercício de atividade 

rural durante o período de carência exigido. Assim, no caso específico 

dos autos, é de se ver que o autor, além de não contar com a idade mínima 

para a obtenção do benefício pretendido, também não cumpriu o período 

de carência previsto na legislação previdenciária e, em razão de não ter 

implementado todos os requisitos legais, não faz jus ao benefício pleiteado 

na inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, e, em consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento) do valor da causa (inciso I, do §3º, do art. 85, do CPC), estando 

a exigibilidade suspensa ante o gozo das benesses da gratuidade de 

justiça (§3, do art. 98, do CPC). Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas 

de estilo. Alta Floresta, MT, 01 de agosto de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000740-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOARLISON VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000740-44.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: 

JOARLISON VIEIRA DA SILVA Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e requer o arquivamento do feito. 

Já a credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta no evento 

retro. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

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

expeça-se alvará eletrônico de liberação em favor da parte credora. Na 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000087-42.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS Vistos. INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do 

débito exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002094-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002094-07.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Indefiro o pedido de justiça gratuita apresentado pela autora (recorrente), 

pois não está demonstrado que não possui condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 
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sendo que, o recorrente não constou em sua qualificação sua profissão 

ou fonte de renda e, por outro lado, constituiu advogado particular no 

processo. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000801-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC. Afirma a 

parte autora não ter relação jurídica com a requerida e que por essa razão 

foi negativada indevidamente. Entretanto, analisando o documento 

apresentado pela ré com o escopo de justificar a origem do débito objeto 

da negativação em testilha (ID nº. 13627410) verifica-se grande similitude 

com a assinatura lançada pela autora no instrumento de procuração de ID 

nº. 12400708. Desse modo, a realização de perícia técnica na assinatura 

dos documentos juntados pela parte ré se revela imprescindível para a 

verificação da contratação. A matéria que reclama a realização de perícia 

conclusiva, a fim de se aferir se o contrato foi fraudado ou não, tem o 

intuito de respaldar uma decisão baseada em prova concreta. Assim, a 

aplicação da Lei nº. 9.099/09 nas causas de maior complexidade 

consistiria em infração ao princípio do contraditório e da ampla defesa, art. 

5º, LV, da CF. Ante o exposto, revogo a tutela provisória deferida e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com base no art. 

51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

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

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

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

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001213-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001213-64.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOSE PAULO DA SILVA Vistos. INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000135-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FERREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

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:

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000135-35.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MAICON FERREIRA DE JESUS 

EXECUTADO: SONY BRASIL LTDA., GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida (evento nº. 14392003) e a 

parte credora requer o levantamento do valor depositado judicialmente, 

bem como requer a intimação do executado para pagar o valor 

remanescente, conforme consta no evento nº. 14432021. Assim, 

INTIME-SE o executado para, em cinco dias, efetuar o pagamento do 

montante remanescendo do débito, indicado pelo credor no evento 

nº14432021, bem como para manifestar, em 48 horas, sobre o pedido de 

levantamento de valor formulado pelo credor (Provimento nº 68/2018-CNJ). 

Em caso de anuência do executado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

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

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

qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000135-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FERREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

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:

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do executado, para manifestar, em 48 

horas, sobre o pedido de levantamento de valor formulado pelo credor 

(Provimento nº 68/2018-CNJ)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010405-33.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASLAWSKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIANE FRANCIELE DE MELO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, em 05 (cinco) dias, 

indicar o atual endereço do executado, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011073-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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MANOEL DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011073-67.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: TIAGO DE OLIVEIRA COSTA 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Retifique-se o 

polo ativo da ação a fim de constar como credores Manoel da Silva Costa 

e Silvanira de Olivera Costa, em razão do óbito comprovado do exequente. 

INTIMEM-SE os credores para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

sobre as petições apresentadas pelo executado nos Ids nº 12321316 e nº 

12321460. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 01 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001189-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA HELENA DE MESQUITA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Inépcia da inicial – ausência de documentos A ré pretende 

a extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. b) Inépcia da inicial – valor da 

causa Afasto a preliminar de inépcia da inicial em decorrência do valor 

atribuído a causa, mormente em razão do fato de ser permitido ao Juiz sua 

retificação de ofício, consoante dicção do artigo 292, § 3º do CPC. Nesse 

sentido: AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO. 

DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DILIGÊNCIA 

NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. INICIAL INDEFERIDA. DESCABIMENTO. I. 

De acordo com o art. 292, V, do CPC, na ação indenizatória fundada em 

dano moral o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido pela 

parte. No caso concreto, intimada para emendar a petição inicial, indicando 

o correto valor da causa, a autora atribuiu ao feito o correspondente ao 

contrato de financiamento a ser quitado e ao valor dos danos materiais 

pretendidos, deixando de indicar a quantia postulada a título de dano 

moral. II. Contudo, o desatendimento da ordem de emenda da exordial para 

adequar o valor da causa não constitui fundamento suficiente, por si só, 

para o indeferimento da petição inicial, na medida em que é possível a 

correção, de ofício, do valor da causa pelo próprio Magistrado, na forma 

do § 3ª do art. 292 do CPC. Além disso, não restou configurada nenhuma 

das hipótese de indeferimento da petição inicial, conforme previsto no art. 

330 do CPC. III. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo 

ser atribuído à causa, ao menos provisoriamente, o valor indicado pela 

parte autora, considerando que deixou ao arbítrio do juízo a fixação da 

indenização por danos morais. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70075665570, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

(...) INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. RIGORISMO FORMAL DESNECESSÁRIO E IMPRODUTIVO. (...) A 

fixação do valor da causa desempenha papel fundamental para o cálculo, 

posterior, das custas do processo e para a fixação dos honorários 

advocatícios. É necessário dar-se valor à causa, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível. Contudo, diz o §3º do art.292 

do CPC/15 que o "...o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão...". Não há dúvida que dentro de um rigorismo formal-legal o 

indeferimento da inicial está na ordem processual. Mas é preciso mais do 

que cumprir, sem a menor reflexão, os comandos legais. (...) APELAÇÃO 

PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076216407, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

22/02/2018). Ademais, ao contrário do alega a requerida, restam 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC. II – Mérito No mérito, 

afirma a autora que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem desconhece, no 

importe de R$ 258,38 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito 

centavos), correspondente ao contrato número 0289779764, cuja 

inscrição ocorreu aos 23/06/2017. A seu turno, a ré aduz que as 

cobranças consistem em exercício regular do direito, porquanto houve 

contratação e usufruto dos serviços por ela prestados, apresentando 

telas sistêmicas e faturas com o escopo de corroborar suas alegações. 

Consigno que a inscrição indica o débito de R$ 258,38 (duzentos e 

cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), enquanto as faturas 

apresentadas pela ré somam o total de R$ 131,28 (cento e trinta e um 

reais e vinte e oito centavos). Impende anotar que além de estarem em 

péssima qualidade prejudicando a análise de seu teor, o uso de tela 

sistêmica é documento produzido de forma unilateral não considerado 

como meio efetivo de prova, consoante entendimento sedimentado da 

Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO 

PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Primeiramente, consigno que a relação 

jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, 

embora haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a 

parte autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, 

sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa 

senda, a partir da afirmação da demandante de que não reconhece a 

dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à 
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parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca 

da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

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

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

Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa de telefonia se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 

contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Nessa linha de intelecção o dano moral está ínsito no 

caso e advém do próprio fato, dispensando a comprovação da extensão 

dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do imbróglio. 

Trata-se de dano moral in ré ipsa, sendo inadmissível a conduta desidiosa 

da requerida, afastando mero aborrecimento do cotidiano. A propósito, eis 

os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA 

CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência 

do fato que o gerou. (...). (Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

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

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO 

CONTRATADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 

479 DO STJ) - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Via de consequência, indefiro os pedidos 

contrapostos formulados pela ré, pretendendo a condenação da autora ao 

pagamento do valor da inscrição e litigância de má-fé, porquanto 

parcialmente procedente a demanda. III – Dispositivo Ante o exposto, 

afasto as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 258,38 (duzentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e oito centavos), correspondente ao contrato número 0289779764, 

objeto da negativação em comento; b) CONDENAR a ré a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

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

(23/06/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 
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submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002802-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ATHAYDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002802-57.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO ATHAYDE 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que presente in 

casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Preliminares a) Inépcia 

da inicial Afasto a preliminar de inépcia da inicial em decorrência do valor 

atribuído a causa, sendo certo que o valor atribuído ao presente feito 

corresponde ao montante pretendido pela parte a título de reparação por 

dano moral, nos termos do artigo 292, V, do CPC. Destarte, ainda que 

equivocado, é permitido ao Juiz sua retificação de ofício, consoante 

dicção do artigo 292, § 3º do CPC. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SEGURO. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. 

INICIAL INDEFERIDA. DESCABIMENTO. I. De acordo com o art. 292, V, do 

CPC, na ação indenizatória fundada em dano moral o valor da causa deve 

corresponder ao valor pretendido pela parte. No caso concreto, intimada 

para emendar a petição inicial, indicando o correto valor da causa, a 

autora atribuiu ao feito o correspondente ao contrato de financiamento a 

ser quitado e ao valor dos danos materiais pretendidos, deixando de 

indicar a quantia postulada a título de dano moral. II. Contudo, o 

desatendimento da ordem de emenda da exordial para adequar o valor da 

causa não constitui fundamento suficiente, por si só, para o indeferimento 

da petição inicial, na medida em que é possível a correção, de ofício, do 

valor da causa pelo próprio Magistrado, na forma do § 3ª do art. 292 do 

CPC. Além disso, não restou configurada nenhuma das hipótese de 

indeferimento da petição inicial, conforme previsto no art. 330 do CPC. III. 

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo ser atribuído à 

causa, ao menos provisoriamente, o valor indicado pela parte autora, 

considerando que deixou ao arbítrio do juízo a fixação da indenização por 

danos morais. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075665570, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André 

Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. (...) 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. RIGORISMO FORMAL DESNECESSÁRIO E IMPRODUTIVO. (...) A 

fixação do valor da causa desempenha papel fundamental para o cálculo, 

posterior, das custas do processo e para a fixação dos honorários 

advocatícios. É necessário dar-se valor à causa, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível. Contudo, diz o §3º do art.292 

do CPC/15 que o "...o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão...". Não há dúvida que dentro de um rigorismo formal-legal o 

indeferimento da inicial está na ordem processual. Mas é preciso mais do 

que cumprir, sem a menor reflexão, os comandos legais. (...) APELAÇÃO 

PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076216407, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

22/02/2018). Ademais, ao contrario do alega a requerida, restam 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC. b) Conexão A ré pugna 

pelo a reunião do presente feito com o processo nº. 

1001489-15.2016.811.0007, código nº. 137171, sob o argumento de que 

possuem mesmas partes, pedidos e causa de pedir. Ocorre que 

consoante se depreende das derradeiras manifestações apresentadas 

pelas partes e consulta ao sítio eletrônico do TJMT, referido feito já fora 

julgado, inclusive com análise do recurso de apelação interposto, sendo 

fato que as partes entabularam acordo após todo o trâmite processual. 

Ademais, é certo que enquanto esse feito busca reparação por dano 

moral decorrente da manutenção de gravame após a quitação do 

financiamento do veículo em espeque, àquele almejou a reparação por 

dano moral ante a realização de protesto de título indevido pela ré, sendo, 

portanto, distintos os pedidos e a causa de pedir. Afasto a preliminar 

arguida. a) Ausência de “interesse de agir” Alega a requerida que o autor 

padece de interesse de agir porquanto pretende o cumprimento de 

obrigação já determinada no bojo dos autos código nº. 137171, que 

tramitou perante a 3ª Vara, razão pela qual deveria ter-se valido da via do 

cumprimento de sentença. Entretanto, consoante demonstra a cópia do 

aludido processo encartada ao presente feito, vê-se que a obrigação de 

fazer lá pleiteada consistia na baixa de protesto ilegal existente em 

cartório de 2º Ofício desta comarca, sendo que a liminar fora concedida 

nesse sentido e confirmada em sentença, mantida pelo Tribunal estadual. 

Em tela, busca-se o levantamento do gravame do financiamento junto ao 

DETRAN, mantido pela requerida após a quitação do contrato. A título de 

elucidação, vale colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o assunto: 

“Interesse processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao equívoco 

“interesse de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além de 

constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi 

modificou o nomen iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 

1973 modificou o nomen iuris “interesse de agir” para interesse 

processual. Desde então ninguém mais fala em desquite. Nada justifica 

manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter 

significado processual e extraprocessual, ao passo que “interesse 

processual” significa, univocamente, entidade que tem eficácia 

endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). 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. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). 

Desse modo, não vislumbro a ausência de interesse processual para a 

causa razão pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito o 

autor afirma ter adquirido um veículo por meio de financiamento junto ao 

banco requerido em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 539,15 

(quinhentos e trinta e nove reais e quinze centavos). Ocorre que após a 

quitação, a empresa requerida não baixou a restrição devido a alienação 

fiduciária e o requerente ficou impedido de transferir seu veículo a 

terceiro, diante da venda do automóvel. Por seu turno a ré alega que não 

concorda com a quitação do contrato, consoante discussão no feito 

código nº. 137171, porquanto não localizou em seu sistema o pagamento 

da 8ª parcela, vencida em 22/05/2015. A sentença prolatada do referido 

feito (ID 10289959 - Pág. 10) julgou procedente o pedido inicial e declarou 

a inexistência do débito, também relativo à parcela 8, vencida em 

22/05/2015.  O Recurso de Apelação in terposto  (nº . 

0001489-15.2016.811.0007) fora desprovido, por unanimidade, em 

decisão prolatada aos 31/01/2018, consoante consulta ao site do TJMT. A 

parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 

373, I do vigente CPC, pois anexou aos autos cópia das informações 

contidas no Departamento de Trânsito de Mato Grosso, ID n.º 10289713, 

demonstrando a persistência do gravame até a data em que fora emitido 

09/10/2017. Ainda, vê-se que no ID nº. 10289722 Pág. 4 consta 

comprovante de pagamento da parcela cuja ré alega que não fora 

adimplida. Em decorrência do erro cometido pela instituição houve a 

demora na baixa do gravame e consequentemente o impedimento de 

emissão de novo documento único de transferência. Consigno que apesar 

de a ré discordar da quitação e defender que a situação estava sendo 

discutida judicialmente, é fato que o recurso fora julgado em 30/01/2018, e 

a partir de então indubitável que o levantamento do gravame era imperioso. 

Entretanto, em consulta ao sistema do DETRAN-MT nesta data, por esta 

subscritora, verifica-se que a restrição persiste. Sobre o tema é 
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importante anotar as providências necessárias para expedição do novo 

CRV, conforme disposto no art. 123, § 1º, do CTB, in verbis: Art. 123. Será 

obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo 

quando: I - for transferida a propriedade; (...) § 1º No caso de 

transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 

providências deverão ser imediatas. Insta consignar ainda que a parte 

requerida não cumpriu com as normas referente a baixa de gravame em 

caso de alienação fiduciária, e de acordo com a Resolução n.º 320/2009 

do CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), no qual estabelece 

procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos 

com cláusula de alienação fiduciária, o prazo para baixa após a quitação 

do contrato é de 10 (dez) dias, conforme cláusula 9.ª que assim dispõe: 

“Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição 

credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da 

baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual 

o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias.” Diante disso, tem-se que o descuido da ré no cumprimento de sua 

obrigação, qual seja, baixa o gravame da alienação fiduciária impedindo a 

transferência de propriedade junto ao DETRAN, ultrapassou a esfera do 

mero descumprimento contratual, causando a parte autora mais do que 

meros aborrecimentos do dia-dia, eis que se viu privado aliená-lo e emitir 

novo CRV junto ao DETRAN. Quanto aos danos morais, estes restaram 

inequivocamente configurados. Relativamente à verba a ser fixada, é de 

se dizer que o valor deve se mostrar razoável e proporcional às angústias 

e danos sofridos pelo demandante, levando-se em conta o caráter 

punitivo-pedagógico da condenação, e sem permitir que a mesma acarrete 

um enriquecimento indevido. Neste sentido os precedentes dos TJRJ: 

APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. RÉ QUE 

DEMOROU A DAR BAIXA NO GRAVAME ANTERIOR DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, IMPOSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. 

Consequentemente, a autora se viu privada de utilizar o veículo o qual 

adquirira por mais de um ano, sem poder dá-lo em garantia para o contrato 

de alienação fiduciária e realizar vistoria junto ao DETRAN. Solidariedade 

entre a revendedora e a instituição financeira. Dano moral configurado. 

Quantum que se reduz para R$ 6.000,00 (seis mil reais) de forma a 

atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso a 

que se dá parcial provimento na forma do art. 557, § 1º A, DO CPC. 

(0039051-30.2011.8.19.0001- APELAÇÃO CÍVEL- DES. MYRIAM 

MEDEIROS DA FONSECA COSTA. Julgamento: 02/04/2014- VIGESIMA 

SEXTA CÂMARA CIVEL). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVA-ME. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

ADEQUADAMENTE ARBITRADO. Substituído o veículo dado em garantia 

por outro de maior valor e solicitada a baixa da alienação pelo autor para 

que pudesse transferi-lo a terceiros, demorou o réu mais de três meses 

para efetuá-la, caracterizando a falha na prestação do serviço. A 

indenização por dano moral, além de compensar o dano extrapatrimonial, 

ostenta finalidade punitivo-pedagógica, de forma a desestimular o ofensor 

à reincidência de atos comissivos e/ou omissivos contra o consumidor. 

Negativa de seguimento ao recurso, na forma do artigo 557, caput, do 

Código de Processo Civil. (0033464-50.2010.8.19.0037- APELAÇÃO 

CÍVEL- DES. CLAUDIO DE MELLO TAVARES- Julgamento: 10/07/2014 

DECIMA PRIMEIRA CÂMARA CIVEL). Na busca de uma gradação 

adequada para o dano moral, o legislador não vinculou o julgador a uma 

regra, de forma a permitir uma discricionariedade que se faz presente 

dentro daquilo que se convencionou chamar de critério do lógico-razoável. 

No presente caso o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), eis que proporcional e razoável entre o fato e 

seus efeitos, não representando enriquecimento para a parte autora, mas 

sim uma compensação pelos transtornos causados, além de penalidade 

para a parte ré, para evitar reiterado comportamento de manter 

indevidamente um gravame. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE, em parte a pretensão autoral para: a) DETERMINAR que a 

requerida promova a baixa da Restrição de Alienação Fiduciária constante 

no documento do veículo de Placa OAQ-1826 e Renavam 00548990352, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; b) CONDENAR a ré a pagar ao 

autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010407-03.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASLAWSKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010407-03.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ MASLAWSKI - ME 

EXECUTADO: LUCILENE DA SILVA Vistos. INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAUANE MAIARA DA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001188-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CAUANE MAIARA DA SILVA 

DE SOUSA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Pressuposto processual – competência Aduz a ré que a 

autora não comprovou nos autos seu domicílio nesta comarca, 

contrariando o disposto no artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 e 485, IV, do CPC. 

Entretanto, vê-se que ao ID nº. 12838012 consta fatura de energia em 

nome da genitora da requerente, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. II – Mérito No mérito, afirma a autora que teve o nome 

indevidamente lançado no rol de inadimplente pela ré, em razão de dívida 

cuja origem desconhece, no importe de R$ 687,01 (seiscentos e oitenta e 

sete reais e um centavo), correspondente ao contrato número 100011552, 

vencida em 11/11/2016, cuja inscrição ocorreu aos 24/02/2017. A seu 

turno, a ré aduz que as cobranças consistem em exercício regular do 

direito, porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela 

prestados, apresentando telas sistêmicas e faturas com o escopo de 

corroborar suas alegações. Consigno que a inscrição indica o débito de 

R$ 687,01 (seiscentos e oitenta e sete reais e um centavo), enquanto a 

fatura apresentada pela ré com vencimento para 10/11/2016 é de R$ 

461,58. Impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 
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forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Destarte, consigno que a relação 

jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, 

embora haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a 

parte autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, 

sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa 

senda, a partir da afirmação da demandante de que não reconhece a 

dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à 

parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca 

da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

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

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

Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa de telefonia se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 

contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Entretanto, no presente caso não há 

que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu 

não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, porque 

existem outras negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à 

discutida na lide. Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito fora 

inserida em 24/02/2017. Em que pese o documento juntado no ID n.º 

12838019 apontar a inexistência de outros apontamentos em nome da 

parte autora, foi realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA 

de Alta Floresta – MT, restando comprovada a existência de outras duas 

negativações preexistentes à inscrição discutida na lide, bem como outras 

três posteriores, conforme extrato anexado à sentença. In casu, aplica-se 

a Súmula nº 385 do STJ, que afasta a possibilidade de reparação moral 

quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da 

demandante junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra 

ação visando a declaração de ilegitimidade do apontamento anterior, 

presumindo-se, portanto, válida. Diante de tal prova, forçoso concluir que 

a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. 

Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) 

Ainda que configurada como indevida a inscrição do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o dano moral, no caso 

concreto, em razão da existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da 

súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No 

caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Desse modo, tenho que a parte autora 

merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. 

Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão contra texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o 

que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta contrária à 

probidade processual e que autoriza o reconhecimento da litigância de 

má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

de R$ 687,01 (seiscentos e oitenta e sete reais e um centavo), 
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correspondente ao contrato número 100011552, objeto da negativação em 

comento. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral, com fulcro no 

artigo 4878, I, CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como CONDENO a 

autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários do 

advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, proceda-se 

de acordo com as normas da CNGC/MT visando o adimplemento das 

custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VERISSIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001002-57.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SAMUEL VERISSIMO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que o comprovante de residência 

de ID nº. 12597026 não está em nome do postulante, e este não justificou 

tal fato. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os 

critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

comprovando o domicílio do requerente nesta comarca, sob pena de 

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

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002731-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COSTA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002731-21.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULINO & ZANCO LTDA - EPP 

EXECUTADO: ROBERTO COSTA PEREIRA Vistos. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e certificado nos 

autos a ausência de pagamento pela parte devedora, expeça-se mandado 

de penhora de bens suficientes para quitação do débito objeto de 

execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 2 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000124-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA ANTONOWISKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000124-35.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HILDA MARIA ANTONOWISKI 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL 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 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, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002090-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002090-33.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE o 

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

petição de ID nº 13963380. Após, voltem o processo concluso. Alta 

Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002168-27.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI FERNANDES 

MODESTO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Considerando que o comprovante de endereço não está no nome da parte 

autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove que autora reside no endereço apresentado, INTIME-SE a 
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requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, trazendo 

ao processo um comprovante de endereço atualizado e em nome da parte 

autora, sob pena de indeferimento do inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSME PAULO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000106-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: COSME PAULO DE AZEVEDO Vistos. CUMPRA-SE 

integralmente o despacho de ID nº 11584672. Às providências. Alta 

Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASTURINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011237-32.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CASTURINA DE LIMA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

– Preliminar a) Litispendência e Conexão Aduz a ré que a autora ajuizou 

ação idêntica a esta, em trâmite perante o Juizado Especial desta Comarca 

sob o nº. 8011236-47.2016.811.0007, pretendendo a extinção deste feito 

em decorrência da litispendência, ou, subsidiariamente, que seja declarada 

a conexão. Vale frisar que sobre a litispendência, o CPC prevê: 337. § 3o 

Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Destarte, 

sobre a conexão estabelece: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 

Analisando detidamente o presente feito em conjunto com o processo 

mencionado pela ré, verifica-se que apesar de ambas as ações, 

inegavelmente propostas pela autora, versarem sobre a pretensão 

indenizatória decorrente de alegada inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente, correspondem a apontamentos diversos. Enquanto essa diz 

respeito ao contrato 0111300212048, que indica débito de R$ 29,90 (vinte 

e nove reais e noventa centavos), vencido em 20/11/2015, àquela 

corresponde a negativação atinente ao contrato nº. 0111323149299, que 

indica débito no importe de R$ 29,36 (vinte e nove reais e trinta e seis 

centavos), vencido em 20/12/2015. Desse modo, não há repetição de 

ação em curso, afastando a litispendência arguida pela ré. Na mesma 

senda, não se vislumbra conexão porquanto como dito a causa de pedir é 

diversa. II – Mérito No mérito, afirma a autora que aos 03/04/2016 teve o 

nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela ré, em 

razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 29,90 (vinte e 

nove reais e noventa centavos), apontando como data de vencimento 

20/11/2015, correspondente ao contrato número 0111300212048, 

porquanto afirma jamais ter mantido relação jurídica com a demandada. Por 

outro lado, a ré defende que não praticou qualquer ilícito, defendendo a 

impossibilidade da inversão do ônus da prova e a inocorrência de dano 

moral suportado pela autora, não encartando qualquer documento 

comprobatório. Primeiramente, consigno que a relação jurídica em liça está 

submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, embora haja 

alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora 

se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do 

fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa senda, a partir da 

afirmação da demandante de que não reconhece a dívida objeto de 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à parte demandada 

demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da anotação. Nesse 

passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da 

responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

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

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

Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do 

autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu 

de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum documento a fim de 

demonstrar a existência e legalidade da dívida e sequer defendeu a 

existência de relação jurídica com a autora. Entrementes, o Código de 

Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. Desse modo, há a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, 

porquanto não agiu de forma diligente por ocasião da contratação do 

serviço, o que consequentemente gerou a cobrança e negativação 

indevida em cadastro de inadimplentes. Nessa linha de intelecção o dano 
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moral está ínsito no caso e advém do próprio fato, dispensando a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do imbróglio. Trata-se de dano moral in ré ipsa, sendo 

inadmissível a conduta desidiosa da requerida, afastando mero 

aborrecimento do cotidiano. A propósito, eis os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA 

CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência 

do fato que o gerou. (...). (Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 11/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO 

CONTRATADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 

479 DO STJ) - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Na hipótese, inobstante o 

documento de ID nº. 1828020 indicar outro apontamento, lançado na 

mesma data, tal situação não tem o condão para afastar a pretensão 

inicial, uma vez que restou aduzido tratar-se de inscrição tão ilegítima 

quanto à em espeque, e de igual modo, é objeto de discussão judicial, 

conforme se depreende dos autos nº. 8011236-47.2016.811.0007, em 

trâmite perante esse juízo. Tal situação confere verossimilhança às 

alegações da parte autora e consequente plausibilidade do direito 

invocado. Desse modo, havendo indício que a anotação preexistente é 

ilegítima, inviável, portanto, a aplicação da Súmula nº 385 do STJ. Nesse 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – 

FRAUDE – FURTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL 

CONFIGURADO – PREJUÍZO IN RE IPSA – DISCUSSÃO JUDICIAL DE 

NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 

DO STJ — QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL 

READEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

incide a regra da Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a 

anotação preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, 

diante do ajuizamento de ação judicial para esse fim. Demonstrado o ato 

ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou. (...) 

(Ap 89439/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017). 

Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa 

centavos), atinente ao contrato nº. 0111300212048, objeto da inscrição 

em cadastro de inadimplente; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

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

(03/04/2016), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

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

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001107-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001107-34.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Não havendo 

interposição de embargos pelo ente público executado, conforme 

manifestação lançada no id nº 13159101, HOMOLOGO o cálculo do débito 

apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da 

homologação do cálculo. Na sequência, certificado o trânsito em julgado 

da decisão, solicite-se, através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 
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Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002090-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002090-33.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE o 

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

petição de ID nº 13963380. Após, voltem o processo concluso. Alta 

Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO REIS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000798-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIAO REIS LUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré manifestou no processo (ID 

num. 11588085) opondo Embargos de Declaração, posteriormente, indicou 

o pagamento integral das obrigações de pagar/fazer no evento num. 

12350607. A parte autora, por sua vez, concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 12535342. Diante do comportamento 

contraditório da parte ré e ainda em cumprimento ao disposto no artigo 1º 

do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a 

parte executada para manifestar sobre o pedido de levantamento de 

depósito, em 05 (cinco) dias. Em caso de concordância expressa ou tácita 

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

retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

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

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de junho 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010128-22.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INFOPLUS ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RUTH FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010128-22.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: INFOPLUS ESCOLA DE 

INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: MARIA RUTH FERNANDES Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

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

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

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

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora integral do valor exequendo ou do depósito expontâneo, 

conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a 

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

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

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

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

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

intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002619-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do executado para, em cinco dias, 

efetuar o pagamento do montante remanescente do débito, indicado pelo 

credor no evento nº 13480905.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000994-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO Vistos. 

Considerando a certidão de citação negativa (ID num. 13380924), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentar 

endereço atualizado do requerido. Nessa perspectiva, acolho a 

manifestação apresentada no Id n° 13396478 e 13396502 e, por 

consequência, apresentado o endereço atualizado pelo autor, determino a 

designação de nova data para sessão de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000578-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE LOPES ROZENDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-83.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CLEONICE LOPES ROZENDO Vistos. INTIME-SE o credor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do 

débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito. Determino, ainda, a adoção das providências previstas 

na CNGC/MT visando a cobrança das custas processuais pendentes. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 4 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001246-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (EXEQUENTE)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

S2 TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001246-20.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MICHELLE AZEVEDO FILHO, 

JULIANO DOS SANTOS CEZAR EXECUTADO: CVC SERVICOS AGENCIA 

DE VIAGENS LTDA., S2 TURISMO LTDA - EPP Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

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

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

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

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

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

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 4 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001139-10.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi 

condenado nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte 

que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o 

litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. A 

respeito do assunto segue a jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu 

recentemente a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo 

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

face de decisão proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 06 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000124-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA ANTONOWISKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da 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).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003515-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003515-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma o autor que no dia 

10/02/2017 teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de dívida no importe total de R$ 121,10 

(cento e vinte e um reais e dez centavos). Salienta que manteve relação 

jurídica com a demandada, contudo, esta findou-se em agosto de 2016, 

sem dívidas, desconhecendo o débito objeto da negativação. Assevera 

que buscava um financiamento junto a Caixa Econômica Federal para 

aquisição de um casa, contudo fora negado em razão da aludida 

negativação. Ainda, que socorreu-se ao PROCON para solução do 

empasse, ocasião em que a requerida reconheceu a inexistência do débito 

e o cancelou, contudo, pretende a reparação pelo prejuízo moral 

suportado ante a conduta ilícita da ré. Por outro lado, a requerida aduz que 

a negativação decorre da inadimplência do autor, contudo, afirma que não 

há débito pendente e a inscrição fora excluída, não havendo dano a ser 

indenizado. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarada em decisão de ID nº. 12112132 . Dessa forma, o ônus estará a 

cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, 

ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se 

desincumbiu de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum 

documento a fim de demonstrar a existência e legalidade da dívida objeto 

da negativação. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê 

que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Havendo inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplente 

em razão de dívida cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a 

ilegalidade da anotação. Vale anotar que a conduta desidiosa da empresa 

de não confirmar a persistência do débito antes de proceder o 

apontamento reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de cobrança, que lança o nome do 

cliente no rol de inadimplentes independente da existência do débito. Sobre 

a comprovação dos morais em decorrência de inscrição indevida por 

ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: 

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. 

AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, J. em: 20.09.2011). Em tempo, independente da data em que fora 

excluído o nome do autor do cadastro restritivo de crédito, é certo que o 

dano moral se consumou no momento do lançamento de dívida cuja origem 

era ilegítima, gerando prejuízos de ordem moral ao consumidor de forma 

presumida, na toada do julgado acima transcrito. O documento de ID nº. 

11183374, emitido em 27/06/2017, demonstra a negativação do nome do 

autor, indevidamente incluída em 10/02/2017. Ainda que padeça o autor de 

interesse para desconstituição do débito, porquanto já desconstituído, tem 

o direito de pleitear pela reparação do prejuízo moral sofrido em 

decorrência da conduta ilícita da ré. Não se pode olvidar que a exclusão 

voluntária pela requerida na seara administrativa, após provocação do 

PROCON, reflete no cálculo da fixação do montante, porém não afasta o 

dever de indenizar. Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Indefiro o pedido da ré de condenação da autora 

em litigância de má-fé, porquanto parcialmente procedente a demanda. II – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida, confirmo os 

termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré 

a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (10/02/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Via de 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

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

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

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

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-33.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DALASTA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010028-33.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: EDGAR DALASTA BENTO 

EXECUTADO: MARIO BENARDELI Vistos. Analisando detidamente o feito, 

verifica-se que não houve a averbação no respectivo cartório de registro 

de imóveis quanto ao bem penhorado (IDs nº 1831405 e 1831408). Desta 

feita, CHAMO O FEITO A ORDEM e determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, PROVIDENCIE a averbação da penhora 

no cartório de registros competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo de penhora, independentemente de mandado judicial, 

visando dar ciência a terceiros da constrição do bem, nos termos do artigo 

844 do CPC. Por fim, DEFIRO o pedido de ID nº 13812385 e, após a 

comprovação da averbação do imóvel nos autos, determino a alienação 

judicial do bem penhorado por leiloeiros oficialmente credenciados na 

Comarca de Alta Floresta. Assim, oficie-se à Diretoria do Foro solicitando a 

inclusão do bem na próxima temporada de leilões. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Alta Floresta/MT, 4 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000349-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000349-89.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOAQUIM BATISTA DE SOUZA Vistos. Tendo em vista o teor 

da certidão de ID nº. 13718965, INTIME-SE novamente a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que de direito, sob 

pena de extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000791-55.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos. A parte ré informa na petição num. 

14358736 que efetuou o pagamento espontâneo da condenação. Assim, 

intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar os dados 

bancários para transferência do valor ou requerer o que entender de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002155-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002155-62.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: JAMES ANTONIO DE 

SOUZA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000198-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIARLA BORGES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000198-89.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDREIA MASLAWSKI 

97023752153 EXECUTADO: NIARLA BORGES DIAS Vistos. INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

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

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

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

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

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

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000865-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FLORIPA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000865-46.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: MARCIA FLORIPA DA SILVA Vistos. INTIME-SE o credor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 124034 Nr: 1851-51.2015.811.0007

 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:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomiro Nardes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7499-A, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) do autor do fato 

para comparecer à audiência INSTRUTÓRIA designada para o dia 

22/08/2018, às 13:30 horas.

Monali Ribeiro

Estagiária

 Matrícula 34412

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 124034 Nr: 1851-51.2015.811.0007

 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): Diomiro Nardes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7499-A, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 Certifico que procedo a intimação dos advogados do autor do fato, do 

inteiro teor da decisão de fl. 76, bem como da audiência designada para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 13h30min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/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)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000202-29.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALTAIR RAMALHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em 

apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a 

concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRID AYUMY NISHIMUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002502-95.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HINGRID AYUMY NISHIMUTA 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A, SONY BRASIL LTDA. Vistos. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, 

no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a 

possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do 

duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida 

já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DONIZETE PAGNONCELLI JUNIOR (REQUERENTE)

BRIGIDA MARIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000723-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VILMAR DONIZETE 

PAGNONCELLI JUNIOR, BRIGIDA MARIA SOUZA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não 

vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte 

que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003175-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003175-88.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELA APARECIDA 

BATISTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO 

o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no 

caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria 

a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002920-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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1002920-33.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FABIA DE OLIVEIRA 

CARVALHO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. A parte autora interpôs 

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

recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão contida no ID 

nº. 14473415. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o 

recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de intimação, 

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

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

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

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

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

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

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

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

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

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

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

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

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

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

Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010509-88.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: P. B. PULIDO - ME EXECUTADO: 

ADRIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA Vistos. Considerando a disposição 

do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na 

ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à 

satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, 

com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação emitido 

pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 

do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor 

exequendo ou do depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 

142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária 

oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, 

comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência 

do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro lado, caso reste 

infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002679-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

JERONIMO LUIS BARBOSA UREI OAB - MT21277/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DE SOUZA JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002679-25.2018.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO AUGUSTO DA SILVA 

AMORIM REQUERIDO: CLAUDINEI DE SOUZA JESUS Vistos. Trata-se de 

pedido de tutela provisória objetivando compelir a parte ré em efetuar a 

transferência de propriedade do veículo descrito na petição inicial, bem 

como em obrigar a parte ré a pagar as dívidas de natureza tributária do 

referido bem móvel. Pois bem. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que 

será concedida, dentre outras hipóteses, quando a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável, e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

conforme dicção dos artigos 300 e 311 do NCPC. No caso em tela, restam 

evidenciados os elementos da tutela provisória legalmente previstos, tanto 

na modalidade de urgência como na de evidência. A parte autora instruiu a 

petição inicial com robusta prova do negócio jurídico realizado entre as 

partes (contrato de compra e venda do veículo, acostado no ID num. 

14404736), cumprindo, pois, o requisito da tutela de evidência quanto a 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos. Restou demonstrado, 

também, o perigo de dano em caso de demora no cumprimento da 

obrigação de fazer acordada entre as partes no instrumento contratual, 

pois a inadimplência dos impostos e taxas inerentes ao veículo negociado 

e a consequente inserção do nome do requerente em dívida ativa fiscal 

prejudicam sobremaneira a parte autora. Sobre o assunto colaciono o 

seguinte precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO 

ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À 

ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. I - A jurisprudência do STJ firmou-se no 

sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às 

penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo de 

forma ampliativa para criar responsabilidade tributária ao antigo 

proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere 

ao período posterior à alienação. II - Ressalte-se que a exigência de 

encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no 

artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato 

constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade 

apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Precedentes: AgInt no REsp 1.576.601/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 25/8/2016; AgRg no REsp 

1.576.541/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 8/3/2016, DJe de 14/3/2016; e AgRg no AREsp 534.268/SC, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/4/2015, DJe 

24/4/2015. II - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1084815/SP, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

26/09/2017, DJe 04/10/2017) Assim, por estarem presentes, no caso em 

questão, os requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida 

que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte requerida 

promova, no prazo de 20 (vinte) dias: a) o pagamento dos débitos 

referentes a tributos e taxas posteriores à venda do veículo Motocicleta 

HONDA/CB 300R, ano 2013/2013, placa NPM-8665, cor vermelha, chassi 

9C2NC4910DR026987, RENAVAM 00594100666, ou comprovar que o fez; 

e b) a transferência de propriedade do veículo junto ao Órgão de Trânsito 

competente, devendo contatar diretamente a parte autora para as 

formalidades necessárias à realização do ato. CITE-SE a parte reclamada, 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-82.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ASCANIO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010059-82.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ERICA ASCANIO DE CAMPOS 

EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. Perscrutando os 

autos, notadamente o ID nº 13490629, constato que o exequente requereu 

a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, 

alegando a insolvência da empresa executada, bem como diante do nítido 

propósito da devedora de frustrar o pagamento da execução. Nos termos 

do artigo 135 do novo CPC, aplicável ao Juizado Especial Cível por força 

do artigo 1.062 do referido código, CITE-SE o sócio da empresa executada 

(ID nº 13490629) através de carta precatória, observando-se o endereço 

informado pelo exequente, para manifestar, em 15 dias, sobre o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001246-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001246-54.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ALIPIO MOREIRA DE SOUZA Vistos. Considerando a 

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

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

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

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

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa. Assim, defiro o pedido de restrição judicial de veículos 

registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já 

foi feito em gabinete, sendo que na consulta foi encontrado somente 

veículo com restrição de alienação fiduciária, consoante extrato anexo, 

fato este que inviabiliza a penhora do bem. Intime-se a parte exequente 

para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO CEZARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002173-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LAERCIO CEZARIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando 

a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao 

crédito. Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico 

com os argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os 

requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

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

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, 

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

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

inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

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

INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

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

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

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

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

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

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

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

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

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

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

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

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

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

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

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

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

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

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

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

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

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

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

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

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

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

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

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

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

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NOBILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000201-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CAMILA NOBILO DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora, devidamente intimada a manifestar-se sobre despacho de ID n.º 

12764559, manteve-se inerte e não apresentou comprovante de endereço 

em seu nome (ID nº 13697532). Somente quando comprovado o domicílio 

do autor é que se pode ter o devido conhecimento a respeito, e, por 
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consequência, do juízo competente, pelo que se torna imprescindível 

aquela providência probatória quanto ao endereço, já por ocasião do 

ajuizamento da ação. Na hipótese de apresentação de comprovante em 

nome de pessoa diversa, faz-se necessária a comprovação de 

parentesco com a parte autora ou juntada de declaração datada acerca 

da residência do requerente, fornecida pela pessoa indicada no 

comprovante de endereço. Por fim, tendo a julgadora oportunizado a 

superação da falta de documento que se fazia imprescindível, e não tendo 

a parte atendido à oportunidade que lhe fora dada, resulta em extinção do 

processo sem resolução do mérito. Nesse sentido é o posicionamento da 

Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A competência territorial dos 

Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte 

requerida, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. 

Hipótese na qual não foi comprovado o domicílio do requerente na 

Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do requerido na Comarca de 

Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma das circunstâncias que 

atraísse a competência do foro de Sorriso para o julgamento da causa. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 105999020118110014/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 

26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 

9.099/95, é de rigor ser reconhecida a incompetência territorial, pois o 

reclamante não demonstrou de forma satisfatória que reside nesta 

comarca de Alta Floresta (MT). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 4°, incisos I, II e 

III, da Lei n° 9.099/95 e determino a remessa dos autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000457-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEONE MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000457-55.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CAIO LEONE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifico que se trata de Ação de Execução em face da OI S/A em curso 

perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. 

Importante consignar que foi deferido o processamento da recuperação 

judicial da empresa executada no bojo dos autos nº 

0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos do Enunciado nº 51 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria". Ademais, dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 

que a massa falida não pode figurar como parte nos Juizados Especiais. 

Assim, estando a executada em recuperação judicial, a execução de título 

já constituído não pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a 

faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004551677, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 27/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/12/2013) ”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de 

segurança. Juizados Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação 

extrajudicial. Hipótese de extinção do processo. As ações em face de 

entidades em liquidação extrajudicial somente podem ter trâmite nos 

Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento, até a obtenção do 

título executivo, nos termos do Enunciado 51 do Fonaje. Ordem denegada 

e extinção do processo na origem, de ofício. (Relator (a): José Alfredo de 

Andrade Filho;Comarca: Caconde; Órgão julgador: Turma Recursal Cível e 

Criminal; Data do julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 17/09/2015)” 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial, diante da incompatibilidade de tal norma com os princípios 

norteadores do Juizado Especial. Além do mais, nos termos do ofício 

286/208-OF, remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro em 

19/03/2018, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da 

Recuperação, conforme o posicionamento doutrinário e jurisprudencial 

majoritário, hipótese esta incompatível com o regramento dos Juizados 

Especiais. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Intime-se a parte sucumbente 

para adimplemento das custas processuais, conforme condenada pela 

Turma Recursal, em cinco dias. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000315-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SEVERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000315-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EXECUTADO: REGINALDO SEVERIANO DA SILVA Vistos etc. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Perscrutando os autos, verifico por meio da certidão de ID num. 14315609, 

que o credor, apesar de devidamente intimado para se manifestar no 

processo, quedou-se inerte. Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pelo exequente, 

porquanto resta evidenciado que a autora não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora, não restando outra 

alternativa, senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Em caso de pendência de custas processuais, intime-se a parte 

sucumbente para adimplemento, de acordo com a CNGC. Intimem-se. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de 

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

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000381-31.2016.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARD SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1000381-31.2016.8.11.0007 ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS 

GUIMARAES LEONARD SILVA GUIMARAES 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 

da requerente acerca da expedição do mandado de averbação do 

divórcio, conforme ID 14467103, para tomada das providências 

necessárias à averbação no cartório competente. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 3 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000400-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER APARECIDO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000400-03.2017.8.11.0007 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CLEBER APARECIDO DE FREITAS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número do processo 

referente a condução do oficial de justiça até o bairro Perimetral. O 

recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior expedição do mandado. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 3 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001195-43.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. G. (AUTOR)

Q. R. H. (AUTOR)

A. H. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. R. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELMAR SABATINI FERNANDES OAB - SC5488 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001195-43.2016.8.11.0007. AUTOR: 

QUENDRA ROCHA HEIDRICH, CATARINA HEIDRICH GARCIA, ARTHUR 

HEIDRICH GARCIA RÉU: LUIS FERNANDO RIBEIRO GARCIA Vistos. Defiro o 

pedido de ID14381163, para que a requerente volte a usar o nome de 

solteira, a saber: Quendra Rocha Heidrich. Assim, expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro de Macapá/AP para proceder a devida retificação na 

certidão de casamento, visto que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, Quendra Rocha Heidrich. Cumprido o ato acima 

determinado, voltem os autos ao arquivo definitivo. Às providências, 

expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de julho de 

2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122104 Nr: 665-90.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Sardinha da Silva

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

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerente compareceu à perícia devidamente 

designada, bem como as certidões de fls. 214 e 215 certificando a inércia 

do perito anteriromente designado em carrear aos autos o laudo pericial, 

DESIGNO NOVA DATA para a realização da perícia médica na parte 

autora, a ser realizada pela Dra. Fernanda Sutilo Martins, no dia 

14.09.2018, às 15:00 horas, independentemente de compromisso, com 

base no artigo 468, II do Novo Código de Processo Civil.

 Consigno que a perícia será realizada na sala de fisioterapia deste Fórum, 

e o não comparecimento do autor ao ato designado acarretará na 

preclusão do direito de produção de prova pericial.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão de fls. 200.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003024-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR VICENTE CALIXTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003024-25.2017.8.11.0007. AUTOR: 

VALMIR VICENTE CALIXTO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. INDEFIRO o pedido de ID. 

14063324, vez que já houve o deferimento medida liminar no sentindo da 

Ré se abster em inscrever o nome do autor no cadastro de proteção ao 

crédito em relação ao contrato n. 0002579140201704, que engloba todas 

e eventuais faturas a serem expedidas em relação à Unidade 

Consumidora. Todavia, por entender necessário, INTIME-SE a Ré para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, CUMPRA medida liminar concedida, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias. Por fim, 

esclareço que o custo de disponibilidade, ou taxa mínima, é um valor 

cobrado pelas concessionárias por disponibilizar a energia elétrica no 

ponto de consumo. Nestes termos, tendo em vista que, segundo informa a 

Autora, a Ré sequer concluiu as instalações elétricas, não havendo 

portanto, fornecimento de energia, não há que se falar na cobrança da 

taxa mencionada. Esclareçam as partes em 05 (cinco) dias se pretende 

alguma produção de provas. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 13 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000103-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA RAMOS LEAO OAB - MG166573 (ADVOGADO)
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ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO)

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000103-59.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA Vistos. Trata-se de Ação de Declaração de inexistência 

de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada por Zulmira Ferreira de Miranda em face de 

Banco Intermedium S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

requerente alega, em síntese, que é aposentada e beneficiária do INSS e 

que no mês de novembro de 2017 descobriu que vem sendo descontado 

em seu benefício um empréstimo consignado no valor de R$ 1.091,49 (mil 

novecentas e um reais e quarenta e nove centavos), contrato nº 

50000000000001030996, montante este dividido em 58 (cinquenta e oito) 

parcelas de R$ 34,00 (trinta e quatro reais). Aduz que não realizou o 

referido empréstimo com o banco requerido, motivo pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para fim de suspender o desconto em 

seu benefício. O pedido veio instruído com diversos documentos. Em 

decisão de ID 11448231 foi deferida a liminar, para suspensão do 

desconto mensal no benefício da autora, bem como designada audiência 

de conciliação. Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 

12530803), alegando preliminarmente que não deve prevalecer a inversão 

do ônus probatório, e, no mérito, pugnou pela total improcedência dos 

pedidos iniciais, com a condenação da autora em litigância de má-fé. 

Foram juntados os documentos de ID 1230807/12530840. Tentada a 

conciliação entre as partes, este restou infrutífera (ID 12574811). A autora 

informou no ID 13352038 que não foi intimada para apresenta impugnação 

à contestação. É o relatório. DECIDO. Antes da análise do feito, e diante da 

alegação de ID 13352038, DETERMINO a intimação da parte autora para, 

em 15 (quinze dias), apresentar impugnação à contestação. Após, 

voltem-me os autos imediatamente conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 145/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor MARCOS VINÍCIUS SANTOS RODRIGUES, Matrícula 

nº 32686, Analista Judiciário desta Comarca, para desempenhar as 

funções de Gestor Administrativo 2 PDA-FC, no período de 6.8.2018 a 

25.8.18, durante o afastamento de férias do titular ROBERTO ARAÚJO 

SOUSA, Matrícula nº 8160, Técnico Judiciário, Gestor Administrativo 2, 

nos termos da Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 2.3.2015.

Remeta-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se.

Barra do Garças, 2 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS.

AUTOS N.º 12572-08.2014.811.0004

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças.

PARTE RÉQUERIDA: Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra 

do Garças.

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: o proprietário atual da matrícula n° 

4.027-A2, do cartório de 1° ofício do registro de imóveis de Barra do 

Garças, referente a área de 199,82m², qual seja: ALZIRA GUILHERMINA 

DE FREITAS, brasileira, viúva, do lar, inscrita no CPF sob o n° 

054.515.151-15 e RG n° 823540/GO, residente e domiciliada nesta cidade.

FINALIDADE: Intimação da pessoa acima qualificada, do inteiro teor da 

sentença proferida às fls.175/178, conforme abaixo transcrita. 1. Trata-se 

de Pedido de Providências encaminhado pelo Oficial Registrador de 

Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, visando averiguar possíveis 

irregularidades referente a Matricula n° 4.027 – Livro 02, noticiando a 

existência de dois imóveis que possuem o mesmo número em áreas 

distintas. 2. O primeiro imóvel, de matrícula n° 4.027(fls. 60, com inscrição 

4.027 – A1) com área de 200 ha, designado por Lote n° 18 da Gleba 

Canarana II, está situado neste Município de Barra do Garças, com 

matrícula aberta em 29 de março de 1977, sendo proveniente da 

transcrição n° 20.686, constatando-se como proprietário primitivo a 

COOPERATIVA DE COLONIZAÇÃO 31 DE MARÇO LTDA. 3. O segundo 

imóvel de matrícula n° 4.027(fls. 07, com inscrição 4.027 – A2) com área 

de 199,82 m² refere-se a um lote de terrenos, localizado no loteamento 

"Vila Campinas", situado na zona urbana desta cidade, com matrícula 

aberta em 29 de março de 1977, originária da transcrição n° 18.923, tendo 

como proprietário primitivo o Sr. ANATÓLIO RESENDE DE FREITAS e sua 

mulher Sra. MERCIOLINA PEREIRA DE FREITAS. Na transcrição n.º 

18.923(fls. 81/82) consta averbação de venda para a matrícula 4.027. 4. 

Informa o oficial registrador que o registrador à época apenas deixou de 

utilizar a correta sequência numérica nessas matrículas, o que culminou 

com a duplicidade noticiada. 5. Com a inicial vieram os documentos (fls. 

07/75). 6. Depois de solicitados, juntaram-se outros documentos aos autos 

(fls. 81/100, 102/103, 110/145, 162/172) referentes ao arquivo de 

conhecimento das matrículas. 7. Intimado, o Ministério Público 

manifestou-se (fl. 147) pela não determinação de bloqueio das matrículas 

n° 4.027 (fl. 07/60), mas que sejam procedidas as devidas correções, a 

fim de adequá-las as normas da Lei de Registros Públicos. 8. Os 

proprietários atuais e primitivos foram intimados para, querendo, se 

manifestar. Decorrendo o prazo sem qualquer manifestação (fls. 154). 9. 

Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 10. É O REATÓRIO. 

DECIDO. 11. Em razão da duplicidade numérica constatada é necessário 

que se faça a análise de toda a sua cadeia dominial, conforme segue. 12. 

Matrícula n° 4.027 (com inscrição 4.027 – A1). A matrícula n° 4.027 (com 

inscrição 4.027 – A1) com área de 200 ha, designado por Lote n° 18 da 

Gleba Canarana II, está situado neste Município de Barra do Garças, com 

matrícula aberta em 29 de março de 1977, em favor do Sr. LEOPOLDO 

OLLIARI, sendo proveniente da transcrição n° 21.492, constatando-se 

como proprietário primitivo a COOPERATIVA DE COLONIZAÇÃO 31 DE 

MARÇO LTDA. Na transcrição 21.492(fls. 138) consta averbação de 

venda para a matrícula n.º 4.027, conforme Certidão Dominial de fls. 111. 

A escritura registrada no ato da abertura desta matrícula consta nos autos 

às fls. 73/75 e confere. Os protocolos n° 6.450 e 23.057 constam em 

nome de Leopoldo Olliari e encontram-se devidamente anotados no Livro 

de registro de protocolos. 13. TRANSCRIÇÃO n° 20.686 (fls. 85/86). A 

transcrição n° 20.686 refere se a uma escritura pública de compra e 

venda de uma área de terras pastais e lavradias, localizada no lugar 

denominado "Santa Lucia", com área de 9.613 ha e 926 m², em nome de 

COOPERATIVA DE COLONIZAÇÃO 31 DE MARÇO LTDA, com transcrição 

anterior neste Cartório Imobiliário sob o n° 17.568. 14. TRANSCRIÇÃO n° 

17.568 (fls. 89/91). A transcrição n° 17.568, refere se a uma área de 

terras pastais e lavradias localizado no lugar denominado "Santa Lucia" 

neste Município e Comarca, com área de 9.613 ha e 926 m², com 

transcrição anterior neste Cartório sob o n° 10.896. Nesta transcrição está 

averbada a abertura da transcrição nº 20.686. 15. TRANSCRIÇÃO n° 

10.896 (fls. 92/93). A transcrição n° 10.896, refere se a uma escritura 

pública de compra e venda de um lote de terras situado neste Município e 

Comarca de Barra do Garças, no lugar denominado "Santa Lucia", com 

área de 9.613 e 926 m², com transcrição anterior neste Cartório Imobiliário 

sob o n° 10.548. Nesta transcrição está averbada a abertura da 

transcrição n° 17.568. 16. TRANSCRIÇÃO n° 10.548 (fls. 94). A 

transcrição n° 10.548, refere se a uma escritura pública de compra e 

venda de um lote de terras situado neste Município e Comarca de Barra do 

Garças, no lugar denominado "Santa Lucia", com área de 9.613 e 926 m², 

com transcrição anterior neste Cartório Imobiliário sob o n° 3.757. Nesta 

transcrição está averbada a abertura da transcrição n° 10.896. 17. 

TRANSCRIÇÃO n° 3.757 (fls. 95/96). A transcrição n° 3.757, refere se a 

um título definitivo de um lote de terras pastais e lavradias situado neste 

Município e Comarca, no lugar denominado "Santa Lucia", com área de 

9.613 e 926 m², como consta do título definitivo. Nesta transcrição está 

averbada a abertura da transcrição n° 10.548. 18. O livro n° 44, fls. 22/24, 
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possui a Escritura de Compra e Venda (fls. 73/75) devidamente arquivada, 

descrevendo a transferência do imóvel da Cooperativa de Colonização 31 

de março ao Sr. Leopoldo Olliari. 19. Assim, denota-se que a cadeia 

dominial da matrícula n° 4.027, com área de 200 m², se encontra 

formalmente regular. 20. Matrícula n° 4.027 (com inscrição 4.027 – A2). A 

matrícula n° 4.027 com área de 199,82 m² refere-se a um lote de terrenos, 

localizado no loteamento "Vila Campinas", situado na zona urbana desta 

cidade, com matrícula aberta em 29 de março de 1977, em favor do Sr. 

DORIVAL LIBÓRIO SOARES originária da transcrição n° 18.923, tendo 

como proprietário primitivo o Sr. ANATÓLIO RESENDE DE FREITAS e sua 

mulher Sra. MERCIOLINA PEREIRA DE FREITAS. Na transcrição 

n.º18.923(fls. 81) consta averbação de venda para a matrícula n.º 4.027. 

21. TRANSCRIÇÃO n° 18.923 (fls. 81/82). A transcrição n° 18.923, refere 

se a um lote de terreno situado na Zona Urbana desta cidade, com área de 

199,82 m², situado no loteamento "Vila Campinas", com transcrição 

anterior neste Cartório Imobiliário sob o n° 11.971. Nesta transcrição está 

averbada a abertura da matrícula nº 4.027. 22. TRANSCRIÇÃO n° 11.971 

(fls. 83/84). A transcrição n° 11.921, refere se a um lote de terras situado 

na Zona Urbana desta cidade, com área de 199,82 m², tudo conforme título 

definitivo. Nesta transcrição está averbada a transcrição n° 18.923. 23. 

Foi aberta com o protocolo de número 6.455, que traz a anotação de 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas Notas do Cartório do 2º 

Ofício desta cidade, no Livro 28, fls. 33/34 em favor do Sr. Dorival Libório 

Soares que consta às fls. 102/103 destes autos e confere. Ademais 

disso, todas as anotações dos protocolos utilizados à margem da 

matrícula conferem com o livro de protocolos (fls. 10/11). 24. Assim, 

denota-se que a cadeia dominial da matrícula n° 4.027, com área de 200m², 

se encontra formalmente regular. 25. Pode-se depreender que o presente 

caso remete somente a pequeno erro de procedimento interno, falha de 

procedimento interno, falha de rotina de trabalho do Cartório á época dos 

fatos, isto é, nota-se que ocorreram equívocos no trâmite dos protocolos a 

serem levados a registro, e não observação da sequência numérica das 

matrículas, mas não fraudes ou irregularidades que maculem a integridade 

do conteúdo das matrículas. 26. Deste modo, é possível concluir que tudo 

isso se originou por erro na prenotação do título apresentado, pois, 

tratam-se, de apenas erro material que não acarretam danos aos 

proprietários, posto que, são atos que podem e devem ser sanados de 

ofício pelo Oficial do Registro de Imóveis, conforme dispõem os artigos 

212, e 213 da Lei dos Registros Públicos, que seguem: Art. 212. Se o 

registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, 

a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a 

requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo 

previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por 

meio de procedimento judicial. Parágrafo único. A opção pelo procedimento 

administrativo previsto no art. 213 não exclui a prestação jurisdicional, a 

requerimento da parte prejudicada. Art. 213. O oficial retificará o registro 

ou a averbação: I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos 

de: a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do 

título; b) indicação ou atualização de confrontação; c) alteração de 

denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial; d) 

retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou 

inserção de coordenadas georeferenciadas, em que não haja alteração 

das medidas perimetrais; e) alteração ou inserção que resulte de mero 

cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do 

registro; f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel 

confrontante que já tenha sido objeto de retificação; g) inserção ou 

modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada 

por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver 

necessidade de produção de outras provas; 27. Nesse sentido, o caminho 

mais indicado é determinar a correção do erro por meio da Retificação 

Administrativa, que deve ser realizada diretamente pelo Sr(a). 

Registrador(a), nos termos dos artigos acima descritos. 28. Após a 

análise detida dos autos, bem como, de todo o teor das Escrituras Públicas 

de fls. 19/21 e 73/75 e das matrículas n° 4.027, conclui-se, que o erro 

quanto à prenotação do título inaugural das matrículas em comento, 

praticado pelo funcionário da serventia à época, pode ocasionar 

insegurança jurídica se assim permanecer, cabendo a este Juízo 

determinar as medidas necessárias para a sua retificação. 29. Assim 

sendo, embora estejam em duplicidade, a matrícula de n° 4.027 com área 

de 200 ha, e a matrícula n° 4.027 com área de 199,82 m², possuem origem 

registral regular, apresentando inconsistências apenas quanto a 

numeração, causado por erro praticado pelo funcionário da serventia que 

não observou o que realmente deveria ter prenotado, quando da abertura 

das matrículas n° 4.027. 30. Com efeito, deve-se reforçar que para cada 

imóvel deve ser aberta uma única matrícula, de modo que uma matrícula 

apenas pode se referir a um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 

6.015/73), é a orientação fundada no Princípio da Unitariedade Matricial ou 

Unicidade da Matrícula. 31. DISPOSITIVO. 32. Diante do exposto, com 

fundamento nos artigos 212, e 213, da Lei dos Registros Públicos, e em 

respeito aos Princípios da Segurança Jurídica, Unitariedade e Continuidade 

dos Registros Públicos, com relação à MATRÍCULA Nº 4.027-A2, com área 

de 199,82 m², imóvel situado no loteamento "Vila Campinas", tendo como 

proprietário atual GEOVANIO FERRAZ FERNANDES e sua esposa, 

Determino o seu Cancelamento e a imediata Restauração, para o primeiro 

número disponível. 33. Expeça-se Mandado de Cancelamento e 

Restauração da matrícula nº 4.027-A2 com área de 199,82 m², ao Cartório 

do 1º Ofício de Barra do Garças para cumprimento desta decisão em 

todos os seus termos, solicitando o envio a estes autos, de certidão da 

matrícula restaurada. 34. Intime-se por edital, o proprietário atual da 

matrícula nº 4.027-A2, do inteiro teor desta decisão. 35. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. 36. Cumpra-se. Barra do Garças, 05 de junho de 

2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 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, STÊNIO FERREIRA SPANHOL - 

MATRÍCULA 35970 - ESTAGIÁRIO, digitei. Barra do Garças - MT, 31 de 

julho de 2018. Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO AUTOS N.º 7538-52.2014.811.0004 ESPÉCIE: 

Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PARTE 

REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças. PARTE REQUERIDA: Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças. INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CLEUZA 

APARECIDA DE SOUZA, brasileira, solteira, do lar, portadora da CI/RG n° 

3.645.682/DGPC/GO e do CPF n° 792.311.601-68, residente e domiciliada 

na Rua Diplomata, s/n, Jardim Nova Barra do Garças (Bairro São José), 

nesta cidade; e AURELIANA MARIA VASCO REIS, brasileira, viúva, 

pensionista, portadora da CI/RG n° 010.675/SSP-MT e do CPF n° 

156.332.171-87, residente e domiciliada na Av. Presidente Vargas, Qd 

203, lote n° 17 - Bairro São José, nesta cidade. PRAZO: 30 DIAS. 

FINALIDADE: Intimação das pessoas acima qualificadas do inteiro teor da 

sentença proferida às fls. 91/94, conforme abaixo transcrita. 1. Trata-se 

de Pedido de Providências formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis 

desta Comarca de Barra do Garças, informando que as Matrícula n.º 

21.129 e nº. 59.372 protegem o mesmo imóvel urbano. 2. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 06/16. 3. Após serem solicitados, foram 

juntados diversos documentos: fls. 18/46, 52/54, 57, 83/88 referentes ao 

arquivo de conhecimento das matrículas. 4. Às fls. 69/72, consta que 

todos os proprietários atuais e primitivos, bem como eventuais sucessores 

foram devidamente intimados porém, não houve qualquer manifestação, 

conforme certificado à fl. 73. 5. Instado a se manifestar, a representante 

do Ministério Público às fl. 66/67, pugnou pelo bloqueio da matrícula nº. 

59.372, nos moldes do art. 214, § 3º, da Lei nº. 6.015/73, e a averbação 

da matrícula 21.129 à margem da matrícula 1.489, restando aos 

interessados que busquem pela via judicial adequada, a comprovação de 

eventual direito. 6. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 7. É O 

RELATÓRIO. 8. Em razão da situação constatada, faz-se necessário a 

análise da cadeia dominial de ambas as matrículas, conforme segue. 9. 

Matrícula nº. 21.129 (fl. 06). A Matrícula nº. 21.129, com área de 412,50 

m², refere-se a um lote de terras, situado na zona urbana desta cidade de 

Barra do Garças - MT, locado sob o nº. 17, da quadra 203, no loteamento 

denominado "Jardim Nova Barra do Garças", tendo como proprietário 

primitivo E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA. Foi aberta em 04 de maio de 1983, 

por contrato de compromisso de compra e venda, datado em 30 de 

novembro de 1.983. Consta ser originária da Matrícula nº. 1.489. 10. O 

protocolo nº 38.322, utilizado para individualizar o título apresentado e 

registrado no R-01 da matrícula nº 21.129, confere, conforme fl. 15. 11. 

Cópia do contrato registrado no R-01 da matrícula nº 21.129, foi solicitado 

e juntado aos autos às fls. 52/54, e desta, se verifica que foi alienado o 

imóvel da quadra 203, lote nº 17, do referido loteamento, tendo como 

outorgante vendedor E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, e outorgado 

comprador ANA RITA RIPPI. 12. Portanto, a cadeia dominial desta matrícula 

se encontra formalmente regular. 13. Matrícula nº. 59.372 (fl. 07). A 

Matrícula nº. 59.372, refere-se a um lote de terras com área de 412,50 m², 
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locado sob o nº 17, da Quadra 202, no loteamento denominado "Jardim 

Nova Barra do Garças", tendo como proprietário primitivo E. L. ESTEVES 

IMOBILIÁRIA. Consta ter origem registral na matrícula nº 1.489. Foi aberta 

em 14 de fevereiro de 2012, por força de Escritura Pública de Compra e 

venda registrada no R-01 da matrícula nº 59.372, lavrada nas notas do 

Cartório de 2° Ofício da cidade de Pontal do Araguaia-MT, às fls. 63/65, do 

Livro nº 05, em 19 de janeiro de 2012. 14. Cópia da referida escritura foi 

solicitada e juntada aos autos às fls. 08/10, onde se verifica a realização 

de negócio envolvendo o lote 17, da quadra 202, tendo como outorgante 

vendedor E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, e outorgada compradora CLEUZA 

APARECIDA DE SOUZA. 15. O protocolo nº 137.521, utilizado para 

individualizar o título apresentado, e registrado no R-01 da matrícula nº 

59.372, confere, conforme fl. 16. 16. Os documentos relativos ao arquivo 

de conhecimento desta matrícula foram apresentados conforme fls. 07/10 

e 83. 17. Terminada esta análise, pode-se concluir que a cadeia dominial 

da Matrícula nº 59.372, encontra-se formalmente regular, entretanto, esta 

não foi averbada na matrícula originária de nº 1.489, na ficha 

correspondente à quadra 202. 18. Conforme descrição supracitada, bem 

como decisão à fl. 77, constatou-se que as matrículas nº 21.129 e nº 

59.372 não protegem o mesmo imóvel, posto que a matrícula n° 21.129 

protege o imóvel locado sob o nº 17 da quadra 203, enquanto a matrícula 

nº 59.372 protege o imóvel locado sob o nº 17, da quadra 202. 19. É 

imprescindível ressaltar que consta na matrícula nº 1.489 (fl. 46), 

averbação da venda do lote nº 17, da quadra 203, para a matrícula nº 

53.580. Deste modo, é fundamental que se faça a análise comparada (no 

tocante à matrícula nº 21.129) da cadeia dominial da matrícula nº 53.580, 

para que se possam averiguar possíveis irregularidades e ao fim tomar as 

devidas providências. 20. Matrícula nº. 53.580 (fl. 57). A Matrícula nº 

53.580, com área de 412,50 m², refere-se a um lote de terras situado na 

zona urbana da cidade de Barra do Garças - MT, locado sob o nº. 17, da 

quadra 203, no loteamento denominado "Jardim Nova Barra do Garças", 

tendo como proprietário primitivo E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA. Foi aberta 

em 05 de fevereiro de 2009, por Escritura Pública de Compra e Venda 

lavrada no Cartório do 2° Ofício da Comarca de Aragarças – GO, no livro 

n° 048, fls. 103/104 em 30de janeiro de 2009. Consta ser originária da 

Matrícula nº. 1.489. 21. O protocolo nº 124.051, utilizado para individualizar 

o título apresentado e registrado no R-01 da matrícula nº 53.580, confere 

conforme fl. 87. 22. Na ficha do Indicador Real (fl. 88) em nome de 

AURELIANA MARIA VASCO, consta a matrícula nº 53.580. 23. Portanto, a 

cadeia dominial desta matrícula se encontra formalmente regular, porém 

não poderia ter sido aberta em razão da matrícula 21.129 se referir ao 

mesmo imóvel e ter sido aberta antes(04.05.1983). 24. Desse modo, tais 

averiguações se fazem a partir do levantamento de toda a documentação 

acostada aos autos, que, apesar de constatar que a matrícula nº 21.129 

não foi averbada na ficha da matrícula nº 1.489, denota-se que todos os 

outros documentos conferem com os dados nela insertos. Existindo 

apenas o falta de averbação de sua abertura na origem, fato que pode ter 

acontecido por um descuido do registrador à época. 25. Ademais, as 

matrículas nº 53.580 e nº 59.372 também se encontram regulares, 

portanto, deve-se considerar o que prescreve o art. 176, § 1º, inciso I, da 

Lei nº 6.015/73, conforme segue: Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - 

será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos 

atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3. (Renumerado 

do art. 173 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). § 1º A 

escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas: (Renumerado 

do parágrafo único, pela Lei nº 6.688, de 1979); I - cada imóvel terá 

matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser 

feito na vigência desta Lei; 26. É de conhecimento público que o problema 

da duplicidade de matrículas no Loteamento Jardim Nova Barra do Garças, 

se deu a partir da elaboração do projeto de loteamento, ocasião em que 

aconteceu a enumeração das quadra e seus respectivos lotes, pois, após 

o envio do projeto à Prefeitura Municipal desta cidade para ser submetido 

à aprovação, e posteriormente ser registrado no C.R.I, o proprietário da 

área maior já realizava vendas dos imóveis que seriam objeto de 

aprovação e registro futuro, alienando-os conforme locação do projeto, 

antes mesmo de se abrir a matrícula que atualmente protege todo o 

loteamento, que é a de nº. 1.489. 27. Este problema fundiário urbano do 

município de Barra do Garças envolvendo o Loteamento Jardim Nova 

Barra, manifesta-se pela grande quantidade ações em trâmite perante este 

Juízo Corregedor, bem como perante o Juízo Cível desta Comarca, 

envolvendo imóveis do indigitado loteamento, fundadas em grande parte, 

em irregularidades praticadas pela Imobiliária responsável pelo projeto de 

loteamento, assim como por seus representantes e por terceiros. 28. Tais 

irregularidades constatadas causam prejuízos a uma quantidade 

indeterminada de cidadãos barra-garcenses, bem como afronta o princípio 

da segurança jurídica, sendo necessário a adoção de providências por 

partes deste Juízo, a fim de garantir a preservação do interesse público, 

dos direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 

29. Assim, é certo que a duplicidade existente em relação as Matrículas 

nº. 21.129 e n°. 53.580, inauguraram a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro 

administrativo é absolutamente incompetente para esse fim. 30. Tanto é 

que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão nestes autos 

proferida não corresponde a típico exercício da função judicial, posto que 

este Juízo atua como Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais 

prejudicados buscar a via contenciosa para proteção de seus interesses. 

31. Com efeito, conforme antes mencionado, sabe-se que o Juiz na 

Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, 

o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE. 32. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que 

assim disciplina: "Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão perante os 

respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 

33. Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível, e não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos 

notariais e registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir 

eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela 

declaração de nulidade do título e/ou registro anterior. 34. Anoto que, 

ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de Registros Públicos 

preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, 

invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o reconhecimento 

judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser dispensado. 35. 

Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis: "Assim, 

observamos que não existe na nossa sistemática atual a possibilidade de 

cancelamento de direito inscrito mediante procedimento administrativo, seja 

ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na esfera do Juiz 

Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a função 

fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). Isto se 

dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de Imóveis I – 

Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 36. Tanto é assim que o § 

1º do próprio artigo citado determina que a nulidade somente, será 

decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º prevê que não será 

decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as 

condições de usucapião do imóvel. 37. Apesar disto, entendo cabível o 

bloqueio administrativo do registro público pelo Juiz Corregedor 

Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a fim de garantir a 

preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo 

da higidez dos negócios jurídicos. 38. Esse bloqueio seria possível 

inclusive sem a oitiva dos interessados, desde que, presente nulidade de 

pleno direito, seja vislumbrada a possibilidade de novo registro ocasionar 

danos irreparáveis (art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73). 39. Nesse sentido, 

veja-se a ementa a seguir, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE 

CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de 

imóvel se insere no poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, 

do CPC, a fim de impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de 

imóvel que possa vir a ser considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 

146682/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 40. 

Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória de 

bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. 41. Diante de todo o exposto, denota-se 

que há no caso dos autos, há duas matrículas se referindo a um mesmo 

imóvel. 42. Cabe salientar que, este problema foi causado por 

irresponsabilidade do proprietário do loteamento, que, antes mesmo da 

aprovação do projeto já realizava a venda dos imóveis, para, após a sua 

aprovação e registro, serem retirados do projeto os imóveis que já haviam 

sido vendidos. 43. Acontece que tal providência não foi tomada pelo 

proprietário, o qual realizou novamente a venda desordenada destes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 39 de 740



imóveis, ocasionando a abertura de várias matrículas protegendo os 

mesmos imóveis, situação já verificada por diversas vezes em processos 

desta diretoria. 44. Portanto, verifica-se, que pela falta de seriedade das 

pessoas que venderam um mesmo imóvel para duas pessoas diferentes, 

gerou o cadastro de imóveis em duplicidade, fato que ameaça a 

segurança jurídica e a própria finalidade do registro público. 45.Com efeito, 

deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser aberta uma única 

matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a um imóvel 

(art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação fundada no 

Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da Matrícula. 46. No caso 

em análise, a Matrícula nº. 21.129 com área de 412,50 m² possui origem 

regular, e foi aberta em data de 04 de maio de 1983, portanto, quase 26 

(vinte e seis) anos antes da abertura da Matrícula nº. 53.580, fato que 

torna esta última nula de pleno direito, em atendimento aos princípios da 

Prioridade e da Unitariedade. 47. Existindo, como no presente caso, duas 

ou mais matrículas para o mesmo imóvel, uma delas será necessariamente 

nula, sendo que, em regra, deve prevalecer a matrícula mais antiga, por 

força do Princípio da Prioridade. 48. DISPOSITIVO. 49. Posto isto, no uso 

do poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Prioridade, 

Unitariedade Matricial, Continuidade e Segurança Jurídica dos Registros 

Públicos, determino bloqueio da Matrícula nº. 53.580, com área de 

412,50m², o que faço a fim de se evitar lesões de difícil reparação a 

terceiros de boa-fé, restando aos interessados que busquem pela via 

judicial adequada, a comprovação de eventual direito. 50.Expeça-se 

mandado de averbação de bloqueio da matrícula nº 53.580 ao Cartório do 

1º Ofício de Barra do Garças, para cumprimento desta decisão em todos 

os seus termos, em razão do mesmo imóvel ter sido registrado na 

matrícula n.º 21.129, que deverá prevalecer, tendo sua averbação às 

margens da matrícula n.º 1.489. 51. Determino ainda, que seja averbado 

na ficha da matrícula nº 1.489, quanto à quadra nº 202, lote nº 17, a 

abertura da matrícula nº 59.372, em data de 14/02/2012. 52. Intime-se por 

Edital, os proprietários atuais das matrículas nº 53.580 e 59.372, do inteiro 

teor desta decisão. 53. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 54. 

Cumpra-se. Barra do Garças, 07 de junho de 2018. DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO 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, STÊNIO FERREIRA SPANHOL - MATRÍCULA 

35970 - ESTAGIÁRIO, digitei. Barra do Garças - MT, 31 de julho de 2018. 

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 228678 Nr: 8172-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:PUBLICAÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:SUPOSTOS PROPRIETÁRIOS

Finalidade:PUBLICAR A RELAÇÃO DOS OBJETOS (CELULAR) 

APREENDIDOS NESTES AUTOS, POR OCASIÃO DA INFRAÇÃO OCORRIDA 

, TENDO COMO INDICIADO O ADOLESCENTE M.S.S, A FIM DE QUE 

COMPAREÇAM NESTA SECRETARIA OS PROPRIETÁRIOS DEVIDAMENTE 

DOCUMENTADOS, COMPROVANDO A PROPRIEDADE DO (S) OBJETO 

ABAIXO RELACIONADO (S), PARA EFETUAR SUA RETIRADA.

OBJETOS APREENDIDOS:

 01(UM) APARELHO CELULAR COR BRANCA, MARCA LG

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS.1. FIXO o prazo de 15 dias para supostos 

proprietários do celular apreendido (fl.28) comprovarem sua condição de 

donos. Decorrido o prazo sem comprovação, DECRETO sua perda em 

favor do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente de Barra do Garças.2. Publique-se a relação do celular de 

fl.28 no átrio do fórum, pelo prazo de 15 dias.3. Outrossim, DETERMINO a 

devolução do capacete apreendido (fl.28) às genitoras dos adolescentes, 

mediante comprovação, no prazo de 15 dias, decorrido o prazo sem 

comprovação, DETERMINO a destruição dos mesmos, nos termos do item 

7.20.7, da CNGC – foro judicial.4. Expeça-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIA DA SILVA 

TEIXEIRA BUTTNER, digitei.

Barra do Garças - MT, 27 de julho de 2018.

Vanessa Faria de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 206655 Nr: 7544-25.2015.811.0004

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdC, GPPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 7544-25.2015.811.0004-ID.206655

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: Caio Almeida de Carvalho e Gabriel Pertusi Pérola de 

Araújo

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: SUPOSTOS PROPRIETÁRIOS

FINALIDADE: PUBLICAR A RELAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS 

NESTES AUTOS, POR OCASIÃO DA INFRAÇÃO OCORRIDA , TENDO 

COMO INDICIADOS OS ADOLESCENTES C.A.C e G.P.A, A FIM DE QUE 

COMPAREÇAM NESTA SECRETARIA OS PROPRIETÁRIOS DEVIDAMENTE 

DOCUMENTADOS, COMPROVANDO A PROPRIEDADE DO (S) OBJETO 

ABAIXO RELACIONADO (S), PARA EFETUAR SUA RETIRADA.

OBJETOS APREENDIDOS:

 01(UM) APARELHO CELULAR COR BRANCA, MARCA LG

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS.1. FIXO o prazo de 15 dias para supostos 

proprietários do celular apreendido (fl.28) comprovarem sua condição de 

donos. Decorrido o prazo sem comprovação, DECRETO sua perda em 

favor do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente de Barra do Garças.2. Publique-se a relação do celular de 

fl.28 no átrio do fórum, pelo prazo de 15 dias.3. Outrossim, DETERMINO a 

devolução do capacete apreendido (fl.28) às genitoras dos adolescentes, 

mediante comprovação, no prazo de 15 dias, decorrido o prazo sem 

comprovação, DETERMINO a destruição dos mesmos, nos termos do item 

7.20.7, da CNGC – foro judicial.4. Expeça-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIA DA SILVA 

TEIXEIRA BUTTNER, digitei.

Barra do Garças - MT, 27 de julho de 2018.

Vanessa Faria de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197121 Nr: 1941-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLWB, KFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos.

1.Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 

o executado o tenha realizado, e considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do requerido.

2.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.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida 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.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261047 Nr: 13652-02.2017.811.0004

 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: Marilda Ribeiro Mota, Renato Ribeiro Mota, Marinalva 

Ribeiro Mota, Reinaldo Ribeiro Mota, Reinaldo Ribeiro Mota, Luiz Antonio 

Ribeiro Mota, RUI RIBEIRO MOTA, Romoaldo Ribeiro Mota, TdSR, Maria de 

Oliveira dos Santos, Maria de Oliveira dos Santos, RdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Ribeiro Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Ante o exposto, REVOGO o item 2 da decisão de fl. 91, e, por 

consequência, NOMEIO como inventariante a viúva, Sra. MARIA RIBEIRO 

MOTA, que deverá ser intimada para:- prestar compromisso em 5 (cinco) 

dias e, caso queira, nos 20 (vinte) dias subsequentes, retificar as 

primeiras declarações apresentadas às fls. 93/97.- se manifestar acerca 

da petição da Fazenda Pública Municipal, de fl. 102.10.No caso de 

retificação das primeiras declarações, INTIMEM-SE novamente, os 

herdeiros e as Fazendas Públicas.11.Senão, INTIME-SE pessoalmente o 

ESTADO DE MATO GROSSO, conforme requerido à fl. 

108/109.12.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 32467 Nr: 188-96.2003.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Rodrigues de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.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.

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.: 253995 Nr: 8944-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARONN AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, 

Franco Rogério Muranaka, AMANDA CARDOSO MURANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.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.

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.: 268033 Nr: 18047-37.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franco Rogério Muranaka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da certidão de fl. 68, INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260034 Nr: 12949-71.2017.811.0004

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muhammad Nayef Muhammad Lemun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogada Tânia de 

Fátima Fante Cruz , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153623 Nr: 4972-38.2011.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de General Carneiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. de Carvalho Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Garcia Trindade 

Monteiro - OAB:14287

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 468 Nr: 97-21.1994.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUHAMAD NAYEF MUHAMMAD LEMUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação da advogada Tânia de 

Fátima Fante Cruz , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81750 Nr: 5037-38.2008.811.0004

 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: Junior Cesar Nunes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A - 03.467.321/001-99, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:MT 

3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogadoJoão 

Rodrigues de Souza, para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94722 Nr: 8495-29.2009.811.0004

 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: Márcia Pereira de Paula Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Araguaiana - MT, Isis 

Joana Rodrigues Cardozo, Valdivino Barbosa Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Moraes Dumbra - 

OAB:214256/SP, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da decisão proferida nos autos em 27/06/2018, procedo a 

intimação das partes para apresentarem quesitos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251990 Nr: 7668-37.2017.811.0004

 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): JOSILAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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$ 18,00 (DEZOITO 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190620 Nr: 10746-44.2014.811.0004

 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: Vivia Anunciação Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Giselle Saggin Pacheco - OAB:14129A/MT, 

Jessyka de Freitas Camargo - OAB:21776-mt, Maicom Pedro 

Duarte de Moraes - OAB:MT-22.768

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogada Jussara 

Maria Fonseca S. Lira , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242597 Nr: 1136-47.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cena Vídeo Locadora e Comércio Ltda, Juliano 

Diello Borges, Claudia Campos Leite Diello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogada Valéria da 

Silva Campos , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 
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no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248510 Nr: 5225-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCQ Correa e Cia Ltda, Fabiana Carvalho Queiroz 

Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Maria Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogadoReinaldo 

Leite de Oliveira , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245939 Nr: 3521-65.2017.811.0004

 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: MARIA ANTONIA ALVES MATOS, Sérgio dos Santos 

Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvia dos Santos Matos, Silvane dos Santos 

Matos, JUMA FRIVALLE AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213, Grimara Layane Rezende de Freitas - OAB:MT 

20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavianne vaz andrade - OAB:, 

flavianne vaz andrade - OAB:12.988

 20.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade ativa, bem como INDEFIRO os pedidos de 

revogação dos benefícios da gratuidade da justiça, de chamamento ao 

processo e de denunciação da lide.21.Não havendo mais preliminares a 

serem examinadas e nem tampouco vícios processuais a serem corrigidos 

de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.22.O ponto nevrálgico do litígio gira 

em torno de aferir se no momento da confecção da escritura pública de 

inventário a autora tinha capacidade de entender os termos da partilha. 

23.Nesses termos, DEFIRO a produção de provas orais consistentes na 

oitiva de testemunhas e nos depoimentos pessoais das partes e também 

do curador da autora, com fundamento no art.370, CPC/2015 e, desde já, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 19 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 13h00min (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).24.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).25.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).26.Uma vez deferido o pedido 

de depoimento pessoal das partes, INTIME-SE-AS pessoalmente para 

comparecer na audiência designada, sob pena de confissão, na forma do 

art.385, §1º, CPC/2015.27.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258256 Nr: 11668-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Ferreira Barbosa Supermercado, Abidoraldo 

Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado Kayo 

Ronnaro Silva Dias , para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1485 Nr: 1317-15.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelis Geovaldo Pires de Sousa, Gelino Vieira 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:MT 5.225, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PIRES - 

OAB:12.488/B

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado Andre 

Luis Pires , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel 

CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso controle 

sobre os prazos de devolução de autos em carga, providenciando a 

cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, por 

correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275393 Nr: 4354-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiani França Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 
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prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275007 Nr: 4088-62.2018.811.0004

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228977 Nr: 8394-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANDRO E DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado Kayo 

Ronnaro Silva Dias, para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261530 Nr: 13943-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres, Eleandro 

Antonio Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado Kayo 

Ronnaro Silva Dias , para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274082 Nr: 3594-03.2018.811.0004

 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: Delza Maria Pereira Silva, Delva Maria Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARTINS DA SILVA - 

OAB:7326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. 11. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida DELVA 

MARIA PEREIRA SILVA, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma dos artigos 3º, II, e 

1.775, §3º, CC, NOMEANDO-LHE como curadora DELZA MARIA PEREIRA 

SILVA. 12. Em obediência ao disposto no art. 755, CPC/2015 e no art. 9º, 

III, CC/02, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 

dez dias, independentemente de pagamento de taxas e emolumentos, 

dada a gratuidade deferida, bem como na rede mundial de computadores, 

no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma 

de editais do CNJ- Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 

06 (seis) meses. 13. SEM custas e honorários. 14. Após, certificado o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e processuais, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 15. Sentença 

publicada em audiência. Saem os presentes intimados. As partes desistem 

do prazo recursal. 16. Expeça-se o necessário. Cumpra-se”. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188735 Nr: 9263-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jesus da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves Ferreira Ataides, José Iremar da 

Silva, ANTONIO COSTA CRUZ, José Balduino de Matos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado Francisco 

Batista de Vasconcelos, para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 12262-02.2014.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina de Jesus Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, ATUALIZANDO O DÉBITO, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao 

propor a execução, incumbe ao exequente: II - indicar: c) os bens 

suscetíveis de penhora, sempre que possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262926 Nr: 14829-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson Nascimento de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274794 Nr: 3948-28.2018.811.0004

 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: Marcilene Ramalho Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Helena Ramalho Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 58513 Nr: 1952-15.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENI MAURA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO BARBUTI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO AYUSO NETO - 

OAB:SP/263.000, MICHELE APARECIDA BARBUTTI AYUSO - 

OAB:SP/271.809

 Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99360 Nr: 4365-59.2010.811.0004

 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: Nicéias Gomes Barros, Gilvan Gomes Barros, José 

Clemilton Gomes Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ézio Gerin, Janrira Mapeli Gerin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Evangelista Gonçalves 

- OAB:MT 2.006, José Carlos Carvalho - OAB:OAB/DF 1598-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205042 Nr: 6611-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659, 

Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205153 Nr: 6679-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aparecido Gomes da Silva, Priscila 

Assencio da Silva, Veridiana Assencio Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173691 Nr: 6901-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR, Ana Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINÍCIUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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.: 223298 Nr: 4848-79.2016.811.0004

 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: Odenir da Silva, Rosangela Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helb Mara Moreira Pires, Roberto Pereira de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 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.: 160015 Nr: 417-41.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilcar Penze de Souza - ME, Amilcar Penze 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.21 e DETERMINO a suspensão da execução pelo 

prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição 

conforme preceituado no artigo 921, III, §1º, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252891 Nr: 8296-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agroindustrial dos Produtores do Sudoeste 

Goiano - COMIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Vieira Paranaiba 

Queiroz - OAB:24230/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Uma vez não localizado o executado e, por conseguinte, infrutíferas as 

tentativas de citação pessoal, DEFIRO o pedido de fl. 34-v, consistente no 

arresto em contas e veículos do devedor (apenas transferência – 

Renajud), com fundamento no art. 837 do CPC/2015.

2. Registre-se que a referida medida está em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, frustrada a 

tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus 

bens por meios eletrônicos, sendo que, ocorrendo a citação, qualquer que 

seja sua modalidade, e não havendo o pagamento da quantia exequenda, 

o arresto será convertido em penhora (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro 

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, 

DJe 15/08/2013).

3. DETERMINO seja realizada nova tentativa de citação da parte 

executada, no endereço indicado à fl. 34-v, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias ou se manifestar quanto a 

eventual efetivação do arresto.

4. Havendo manifestação da parte executada, INTIME-SE o exequente 

para se manifestar também no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273717 Nr: 3386-19.2018.811.0004

 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: Valenir Maria Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem, justificadamente, as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267288 Nr: 17522-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Cogal Importação & Exportação 

Ltda, Ademar de Souza Silva, Sildimar Silveira Sousa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

atigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogada Izadora 

Lopes Nogueira Reis , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230386 Nr: 9316-86.2016.811.0004

 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: SZB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogada Poliana 

Oliveira Santos , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 
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novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219688 Nr: 2614-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Moeller - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169497 Nr: 1595-88.2013.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Abrão Iasbeck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clevison Coelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhãe, para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264289 Nr: 15697-76.2017.811.0004

 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: ARV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177172 Nr: 11353-91.2013.811.0004

 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: Elza Moraes Lucas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214643 Nr: 12249-66.2015.811.0004

 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: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261415 Nr: 13876-37.2017.811.0004

 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: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186937 Nr: 7820-90.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLAVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:PUBLICAÇÃO DE OBJETO APREENDIDO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:SUPOSTOS PROPRIETÁRIOS

Finalidade:PUBLICAR A RELAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS NESTES 

AUTOS, POR OCASIÃO DOS AUTOS INFRACIONAIS EM DESFAVOR DO 

ADOLESCENTE D. L. A. V, PARA LIBERAÇÃO AO(A) PROPRIETÁRIO (A)

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:JULIA DA SILVA TEIXEIRA BUTTNER

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187286 Nr: 8114-45.2014.811.0004

 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: MPSCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdA, GAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

Nome do intimando: Marcos Paulo Soares Costa de Matos, Cpf: 

84137061149, Rg: 1.026.410-8 SSP MT Filiação: Joaquim Soares da Costa 

e Rosa Maria Soares, data de nascimento: 14/07/1977, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, convivente, trabalha na barratur/motorista, 

Endereço: Rua Francisco Lira, 1697, Bairro: São João, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Providência a ser adotada pela parte:manifestar dando andamento ao feito

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Julia da Silva Teixeira Buttner

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271306 Nr: 1827-27.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:46582, Thalita Barbosa de Souza Luz - OAB:23.724

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

97/98, 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.

2. 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.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268169 Nr: 18171-20.2017.811.0004

 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: NBSC, KCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229028 Nr: 8432-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAMASSENA MARCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira Zuca - 

OAB:OAB/SP 233.418, Alessandro Alves Magalhães Silva - 

OAB:OAB/GO 26264, Amanda De Lima Umbelino gomes - OAB:8736, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279186 Nr: 6719-76.2018.811.0004

 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: RMSA, FSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clever Carmo Silva Neto - 

OAB:24083-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265960 Nr: 16761-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. V. de Jesus - ME, Cristhiane Vieira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. Verificando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, por se 

tratar de matéria de fato e de direito, não necessitando de dilação 

probatória, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 05 (cinco) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95136 Nr: 43-93.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Lemes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante das informações apresentadas pela exequente em manifestação 

de fl. 119, DEFIRO o pedido de suspensão dos autos pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, conforme requerido.

2. Sendo assim, decorrido prazo da suspensão, INTIME-SE a exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento regular do feito, sob pena de extinção.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96340 Nr: 1264-14.2010.811.0004

 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: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, ALTERNATIVA AGRICOLA LTDA, PCS FOSFATOS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/MT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar conforme fls. 232/234, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191088 Nr: 11094-62.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Feitosa Júnior - 

OAB:MT 8.656

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerida, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 139/144.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207539 Nr: 8049-16.2015.811.0004

 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: Alexandro Rodrigues Capucho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 11.Diante do exposto, NOMEIO como perito médico, o Dr. DALVO DA 

SILVA NASCIMENTO JÚNIOR – CRM - 5762/GO, podendo ser encontrado 

na AV. T-2, nº 1462 – Setor Bueno, GOIÂNIA/GO, CEP: 74215-010, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso.12.Não 

possuindo consultório médico nesta cidade, e atendendo à solicitação do 

perito em nomeação, que nesta data estará realizando “mutirão” de 

perícias ortopédicas nesta comarca, DETERMINO a realização do ato na 

sede deste Fórum, na data de 28 DE SETEMBRO DE 2018, À PARTIR DAS 

07H00MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO).13.Considerando a inexistência 

de tabela específica no Conselho Federal de Medicina e Associação 

Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do Provimento 68/2008, FIXO 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.14.Poderá haver o adiantamento de despesas iniciais do perito, no 

valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), caso demonstre, 

comprovadamente, a necessidade de tal adiantamento para a satisfação 

das despesas decorrentes do encargo recebido, nos termos do art. 7º, da 

Resolução nº. 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.15.INTIMEM-SE 

as partes, para apresentação de quesitos e, eventual, indicação de 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Saliento, entretanto, que a parte requerida apresentou quesitos às fls. 65v 

e 66.16.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS 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, em seguida, a certidão em favor do 

perito médico (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 

CGJ-MT).17.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95242 Nr: 145-18.2010.811.0004

 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): L. A. Alves - Me, Luiz Alberto Alves

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

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

OAB:27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Outrossim, DEFIRO o pedido de restrição de veículos via Renajud 

(apenas transferência).

5. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176149 Nr: 10070-33.2013.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Eliel Reis Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Evangélica Assembléia de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, THIAGO QUEIROZ DA SILVA - OAB:, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 Vistos.

1. INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 126/127, uma vez que a parte 

exequente não comprovou a configuração de grupo econômico entre as 

empresas, deixando de apresentar elementos que demonstrassem, por 

exemplo, que as duas empresas exercem a mesma atividade, possuem os 

mesmos sócios e estão estabelecidas no mesmo local.

2. Destarte, INTIME-SE o exequente para se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257788 Nr: 11329-24.2017.811.0004

 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: Mauro Henrique Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNUAR HATUM, Onival Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Henrique Alves Pereira 

- OAB:15.2232/SP, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana da Silva Freitas 

Ayres - OAB:MT 20.838

 Vistos.

1. Embora num primeiro momento não seja possível estabelecer o valor 

exato dos semoventes, é certo que tratando-se de ação que busca a 

reintegração de 08 (oito) bezerros, o quantum indicado na inicial, isto é, R$ 

1.000,00 (um mil reais), não se mostra razoável e não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão.

2. Além disso, considerando que a parte autora também requer a 

condenação do demandado no pagamento de indenização pecuniária 

pelos alegados danos morais, mister a quantificação do montante 

pretendido.

3. Assim, com fundamento nos artigos 291 e 292, V, ambos do CPC/2015, 

DETERMINO seja o requerente intimado para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que seja corrigido o valor da causa e realizado o 

recolhimento das custas processuais correspondentes, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC).

4. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211642 Nr: 10463-84.2015.811.0004

 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: Celso Serafim da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a recusa do perito nomeado à fl. 132, NOMEIO como 

perito em substituição, o médico ortopedista Dr. DALVO DA SILVA 

NASCIMENTO JÚNIOR, CRM:GO nº 5.762, podendo ser encontrado na AV. 

T-2, nº 1462 – Setor Bueno, GOIÂNIA/GO, CEP: 74215-010, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso.

2. Não possuindo consultório médico nesta cidade, e atendendo à 

solicitação do perito em nomeação, que nesta data estará realizando 

mutirão de perícias ortopédicas nesta comarca, DETERMINO a realização 

do ato na sede deste Fórum, na data de 28 DE SETEMBRO DE 2018, À 

PARTIR DAS 07H00MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Ademais, CUMPRA-SE conforme determinado às fls. 120 e 121.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282595 Nr: 8655-39.2018.811.0004

 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: João Bosco da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Leite de Oliveira, José da Silva 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.Deste modo, tendo em vista a necessidade de instrumento público, a 

renúncia translativa dos autos não poderá atingir sua finalidade.4.Ainda 

conforme consta na exordial, MARIA APARECIDA BUENO REZENDE e 

JURANDIR RODRIGUES, cônjuges dos herdeiros JOÃO BOSCO DA SILVA 

LEITE e MARILENE DA SILVA LEITE, pretendem renunciar aos seus direitos 

hereditários.5.Todavia, aos cônjuges dos herdeiros não cabe herança. A 

eles compete, desde que casados sob regime de comunhão de bens, 

realizar outorga uxória para que seu companheiro pratique a renúncia ou 

cessão de seus direitos hereditários. 6.Portanto, a renúncia dos cônjuges 

poderia ser recebida como outorga uxória, porém, como a renúncia 

translativa não se efetivou em razão da necessidade de escritura pública, 

também não há de se falar em outorga uxória até o momento.7.A fim de 

auferir a possibilidade de processamento sob o rito de arrolamento 

sumário, INTIME-SE o herdeiro JOSÉ DA SILVA LEITE, para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.8.INTIME-SE o requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar a certidão de óbito do Sr. JOSÉ MANOEL DA 

SILVA, ou outro documento capaz de comprovar o estado civil da herdeira 

MARIA IVAN DA SILVA LEITE.9.DÊ-SE vista ao Ministério Público, se 

ocorrer a hipótese dos arts. 176 e 178, CPC/2015.10.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278252 Nr: 6219-10.2018.811.0004

 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: Luiz Carlos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edivan Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de inventário do falecido EDIVAN GOMES DA SILVA.

2. DEFIRO o processamento sob o rito de arrolamento sumário, consoante 

art. 664, CPC/2015.

3. NOMEIO como inventariante o requerente LUIZ CARLOS CARDOSO, 

independentemente de compromisso, nos termos do art. 660, CPC/2015.

4. Presentes a relação de herdeiros e bens, com seus respectivos 

valores, o plano de partilha, INTIME-SE o inventariante para apresentar as 

Certidões Negativas das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal 

(art. 664, §5º, CPC/2015).

5. DÊ-SE vistas ao Ministério Público, em razão de hipótese contida no art. 

178, II, do CPC/2015.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98 e 99, §§2º e 3º, 

CPC/2015.

7. Após, venham-me aos autos conclusos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166618 Nr: 9142-19.2012.811.0004

 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: Evanildes Lopes Wanderley Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Macária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

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. Cuida-se, protanto, do DECREDTO DE INTERDIÇÃO de 

SEBASTIANA MACÁRIA, DECLARANDO-O RELATIVAMENTE INCAPAZ de 

administrar e representar seus bens e demais atos comuns da vida civil, 

como, por exemplo, celebrar negócios jurídicos e contrair matrimônio, 

NOMEANDO-LHE como curadora a sua nora EVANILDES LOPES 

WANDERLEY OLIVEIRA..

Sentença: 1.Cuida-se de Ação de Interdição ajuizada por EVANILDES 

LOPES WANDERLEY OLIVEIRA em face de SEBASTIANA MACÁRIA. 2.A 

requerente afirma que é nora da demandada e que há mais de 20 (vinte) 

anos está prestando os cuidados necessários. Informa que a requerida foi 

acometida com AVC grave e que não fala, não anda e não possui 

conhecimento do que ocorre ao seu redor. Registra que a suplicada 

possui 83 anos de idade e que não há possibilidade de recuperação de 

sua saúde. Anota que seu esposo não possui tempo disponível para 

cuidar da requerida. Requer, em tutela antecipada, a curatela provisória da 

demandada e, ao final, a procedência da pretensão inicial, com a 

decretação da interdição. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

08/14.3.O pedido de antecipação de tutela foi deferido, sendo nomeado 

curador especial para a suplicada, fl. 19. 4.A curadora especial da 

interditanda apresentou contestação por negativa geral (fls. 20). 5.A 

perícia médica foi realizada, fls. 47/48.O autor afirma que foi comprovada 

a restrição sofrida pela parte, requerendo a procedência da ação, fl. 53. 

6.A curadora especial da interditanda pleiteia pela procedência da 

demanda, fl. 54. O Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide, com a procedência da ação, fls. 56/58. 7.É O RELATÓRIO. 

DECIDO.8.Na forma do art. 1.767, CC, estão sujeitos à curatela aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. Outrossim, o art. 4º do Código Civil, alterado pela Lei nº. 

13.146/15 considera relativamente incapazes aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem expr imir  sua 

vontade.9.Compulsando os autos, constato que foi comprovada 

aincapacidade relativa da interditanda através do laudo médico de fl. 13, 

pois informa que a requerida possui sequela de AVC e que necessita de 

procurador. O laudo pericial corrobora com as arguições da parte. Para 

enfatizar, transcrevo parte do relatório pericial: Ministério Público: “A 

interditanda apresenta alguma anomalia ou anormalidade psíquica? Em 

caso afirmativo, qual a natureza da moléstia? É de caráter permanente ou 

transitório?” Perito: “Sim, a natureza da moléstia é de natureza psíquica e 

física, visto que, além de encontrar-se destituída de discernimento mental, 

portadora que é de deficiência mental grave, de natureza congênita, tem 

os seus membros afetados por moléstia crônica evolutiva, com 

consequente deformidade física acentuada e irreversível.” Ministério 

Público: “São elas temporárias ou permanentes (quesito 7º)?Perito: 

“Permanente, decorrente de moléstia congênita evolutiva irreversível, sem 

a menor condição de gerir sua pessoa ou bens, totalmente dependente de 

terceiros, pois não fala, não ouve, não deambula e nem se alimenta 

sozinha; possui incontinência urinária e fecal, sempre acamada, cega do 

olho direito e quase totalmente do olho esquerdo.” 10.Portanto, restou 

demonstrada a incapacidade da requerida em realizar os atos da vida civil, 

não podendo, inclusive, administrar seus bens, porquanto não consegue 

falar, ouvir, andar e nem mesmo se alimentar sozinha, sendo totalmente 

dependente de terceiros para as necessidades diárias. 11. Importante 

registrar que a requerente possui legitimidade para exercer o encargo de 

curadora da demandada, conforme o disposto no artigo 747, II, do 

CPC/2015. 12.Portanto, ante a comprovação da incapacidade relativa do 

interditando, a impossibilidade de gerir sua vida civil e constatada a 

legitimidade de a parte autora em exercer o encargo, a procedência do 

pedido é medida que se impõe.13.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial e, por consequência, com fundamento nos 

artigos 4º, III, e 1.767, I do CC, e art. 755, I, CPC/2015, DECRETO A 

INTERDIÇÃO da requerida SEBASTIANA MACÁRIA, DECLARANDO-O 

RELATIVAMENTE INCAPAZ de administrar e representar seus bens e 

demais atos comuns da vida civil, como, por exemplo, celebrar negócios 

jurídicos e contrair matrimônio, NOMEANDO-LHE como curadora a sua 

nora EVANILDES LOPES WANDERLEY OLIVEIRA. 14.Em obediência ao 

disposto no art. 755, §3º, CPC/2015 e no art. 9º, III, CC, INSCREVA-SE a 

presente sentença no Registro Civil e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde deverá 

permanecer por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, devendo 

constar no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente.15.INTIME-SE a curadora 

para prestar compromisso, nos termos do art. 759, I, CPC/2015.16.SEM 

custas.17.Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.18.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.19.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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 30 de julho de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73107 Nr: 6348-98.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 VISTOS.

 1. A parte exequente requer à fl. 101 que o executado seja intimado a 

indicar onde se encontra o bem de fl. 94, a fim de que seja realizada a 

avaliação e posterior designação do leilão, podendo ainda nesta 

oportunidade indicar quaisquer outros bens que possam servir a garantir a 

presente execução.

 2. DEFIRO pedido retro e, por consequência, determino a intimação da 

parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a localização 

do bem encontrado à fl. 94, via sistema RENAJUD, ou indicar bens 

passíveis de penhora. Sob pena de considera-se atentatória à dignidade 

da justiça a conduta do executado, conforme dispõe art. 77, § 1º e art. 

774, parágrafo único, ambos do CPC/2015.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238956 Nr: 15451-17.2016.811.0004

 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: Larissa Gomes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Cobrança Securitária ajuizada por LARISSA 

GOMES COSTA em face do SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO – DPVAT S/A.

2. A preliminar de interesse de agir se confunde com o mérito, haja vista 

que saber se o valor quitado administrativamente é suficiente depende de 

dilação probatória. E quanto a preliminar arguida em razão do comprovante 

de residência em nome de terceiro, verifica-se que os demais documentos 

aportados (fls. 15/26) coincidem com o indicado na inicial, nos termos do 

inciso V, do art. 53 do CPC/2015.
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 3. Logo, REJEITO as preliminares arguidas e DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Constato que a parte requerida manifestou quanto ao laudo de fl. 42/43, 

nada opondo, conforme fls. 86/87, e a requerente decorreu o prazo e 

nada arguiu (fl. 88), motivo pelo qual, HOMOLOGO o laudo pericial.

5. Ademais, verifico que não há necessidade de outras provas, estando o 

feito pronto para sentença de mérito.

 6. Desta forma, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção 

ao princípio da lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, 

voltem-me conclusos para sentença.

7. Além disso, a petição de fls. 59/60 é estranha aos autos, motivo pelo 

qual determino o seu desentranhamento e juntada no devido processo.

 8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220768 Nr: 3270-81.2016.811.0004

 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: Marlon César Pereira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lares Materiais Para Construção Ltda, Antônio 

da Silva Barreto Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 23.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, verificada a 

decadência do direito de ação pautado na tese de anulação do negócio 

jurídico (coação), bem como na prescrição da pretensão indenizatória 

subjacente ao pleito de reconhecimento de simulação, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito 

nos termos do art. 487, II, CPC/2015,24.CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 

15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85,§2º, 

CPC/2015. Tais verbas devem ficar sob a condição suspensiva de 

exigibilidade, haja vista que concedido o benefício da gratuidade da justiça 

ao requerente (art.98, §3º, CPC/2015).25.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.26.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283605 Nr: 9253-90.2018.811.0004

 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: Sérgio Vieira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:25344/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, para regularizá-la de acordo com o que 

preceitua o artigo 319, inciso III e o artigo 320, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no 

art.321, CPC/2015, por falta de interesse de agir e inépcia da 

inicial.10.Concomitantemente, considerando que a parte autora pleiteia a 

concessão da gratuidade da justiça, verifico a necessidade da efetiva 

comprovação da insuficiência financeira alegada.11.No prazo de 15 

(quinze) dias INTIME-SE a parte autora, para emendar a petição inicial, 

conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, devendo aportar ao feito 

cópia de suas três últimas declarações de imposto de renda ou outro 

documento atualizado que efetivamente seja hábil e útil a COMPROVAÇÃO 

da necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha 

as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do 

pedido.12.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168093 Nr: 11064-95.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Norte Comercio e Serviços de Produtos de 

Refrigeração Ltda, Antonio Lopes de Sousa, Marcos Roberto Cerqueira 

Rosa, Alfredo Julho dos Santos Coleho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onélia Francisca Guimarães 

- OAB:12.826/MT

 14.Frente ao exposto, consubstanciado na fundamentação supra e sendo 

diverso o valor bloqueado à fl. 106, via sistema BACENJUD, do valor 

bloqueado no extrato bancário juntado pelo executado, INDEFIRO os 

pedidos de fls. 108/109. 15.Assim, INTIME-SE a parte Exequente para, 

promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.16.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279553 Nr: 6947-51.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Borges Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. Neto - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliz Maria Arantes da Silva 

Borges - OAB:19967/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de ação de embargos à execução ajuizada por ANTONIO 

BORGES NETO em face de MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – MT.

2. O embargante requer o acolhimento dos embargos para considerar 

ilegítima a sua inclusão no polo passivo da execução em apenso (Cód. 

87426) sob alegação de que, em síntese, não houve a desconsideração 

da personalidade jurídica da empresa executada (A. B. NETO ME), a dívida 

não se originou de atos infratores de seu representante (ora embargante) 

e o seu nome não consta no título que ensejou à execução.

 3. Além disso, pugna pela retirada da restrição judicial efetuada em seus 

veículos, via sistema RENAJUD.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. RECEBO os presentes embargos para análise, visto que tempestivos, 

conforme certidão de fl. 11.

 6. Outrossim, sem efeito suspensivo, uma vez que inexiste pedido da 

parte, bem como evidências que ensejem prejuízo, com fulcro no art. 919, 

§ 1o, do CPC/2015.

7. Ademais, CITE-SE a parte Embargada para, querendo, impugnar os 

embargos apresentado pelo executado ANTONIO BORGES NETO, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, CPC/2015).

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202608 Nr: 5276-95.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Olinda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

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

Mato Grosso - OAB:

 19.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, resolvendo o 

mérito, consoante art.487, I, CPC.20.Em razão da sucumbência da parte 

embargante, CONDENO-A ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85,§2º, CPC.21.Considerando que a parte 

embargante é beneficiária da justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade 

das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 05 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 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 da requerente (art. 98,§3º, 
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CPC).22.TRANSLADE-SE cópia desta decisão aos autos da execução de 

nº. 4999-84.2012.811.0004 (CÓD.163451), autos apensos.23.Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193510 Nr: 12753-09.2014.811.0004

 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: Manoel Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emiliano Abraão Sampaio Novais, Fernando 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 30.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, forte no artigo 561, II do CPC/2015 e, 

por conseguinte, julgo extinto o feito, com o julgamento do mérito, nos 

termos do forte no artigo 487, I, CPC/2015. 31.CONDENO o requerente no 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da causa. 32.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias. 33.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.: 223112 Nr: 4753-49.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFLC, FCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. A parte autora requer à fl.52 que seja realizada consulta por meio do 

sistema INFOSEG, a fim de assegurar o cumprimento do mandado de 

prisão civil.

 2. No entanto, não consta nos autos, o número do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) do requerido, sendo este requisito essencial para consulta 

junto aos sistemas do Poder Judiciário.

3. Assim, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias informe 

a este Juízo os dados da parte executada para os devidos fins, sob pena 

de extinção do processo, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163451 Nr: 4999-84.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Olinda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 VISTOS.

1. Sobre a manifestação da parte executada às fls.41/42, argumentando 

acerca da impenhorabilidade dos valores constritos às fls.22/23, 

DETERMINO a sua INTIMAÇÃO, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

aportar ao feito o extrato de pagamento do benefício de amparo social ao 

idoso, respectivo ao período de novembro de 2015, vez que o documento 

juntado à fl.44 se trata de período posterior ao ato de penhora.

2. Após, com ou sem a juntada do referido documento, voltem-me 

conclusos para deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283448 Nr: 9166-37.2018.811.0004

 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): Renata Alexandre Vidotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 36/37, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 20-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo TOYOTA COROLLA 

2.0, cor TRATA, ano/modelo 2014/2014, chassi: 9BRBDWHE6F0200947, 

RENAVAM: 00998092843, PLACA OML-3069, conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283742 Nr: 9327-47.2018.811.0004

 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: VdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 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.INTIME-SE o advogado 

para que regularize a representação processual da parte, mediante 

procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção conforme 

preceitua art. 76, § 1o, I do CPC/2015.10.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260861 Nr: 13527-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: F. F. dos Santos Feitosa e Cia Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cogeplan - Construções e Empreendimentos 

Ltda, Robson Adriano Machado, Rubens Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rafael Zílio 

Renofio - OAB:SP 225.281

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre as correspondências devolvidas de folhas 18/22, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209390 Nr: 9133-52.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8.689

 43.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte autora, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015 e, por conseguinte:i)APLICO o 

Código de Defesa do Consumidor ao caso.ii)INDEFIRO o pedido de 

abstenção do desconto das parcelas na conta corrente do 

autor.iii)REJEITO o pedido de consignação em pagamento.iv)INDEFIRO o 

pedido de abstenção na inserção do nome do autor.v) REDUZO os juros 

remuneratórios à razão de 2,08% a.m e 28,05 a.a.vi)MATENHO a 

capitalização mensal de juros.vii)MANTENHO a cobrança da tarifa de 

abertura de cadastro.viii)CONDENO a requerida na repetição de indébito 

na forma simples e, FIXO como termo inicial de incidência dos juros de 

mora a data da efetiva citação 01/12/2015 (fl. 51), e correção monetária a 

contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, quando houve os descontos 

em conta.ix)INDEFIRO a condenação por dano extrapatrimonial. 

44.Considerando que o requerente decaiu da maioria de seus pedidos, 

CONDENO as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que FIXO em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

com base no art. 85, §§ 2º e 8º c/c art. 86, ambos do CPC/2015, devendo 

ser suportados à razão de 80% (oitenta por cento) pelo requerente e 20% 

(vinte por cento) pelo requerido. 45.As verbas que competem ao 

requerente ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça (art.98, §3º, 

CPC/2015).46.Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe.47.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191664 Nr: 11484-32.2014.811.0004

 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): Pedro Silvério Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de PEDRO SIQUÉRIO DUARTE, todas qualificadas 

nos autos.

2. A fl. 78 foi determinada a intimação da parte requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tomar providências sob pena de ser considerada a sua 

desídia.

3. Devidamente intimada, por meio de seus patronos habilitados, conforme 

certidão de fl. 79.

 4. Posteriormente, foi intimada por carta (AR) para dar prosseguimento ao 

feito, sob termos do § 1º, do art. 485 do CPC/2015. Embora a diligência 

tenha sido frutífera (fl. 81), a parte autora se manteve inerte, conforme 

certidão de fl. 82.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Consigno que a inércia da parte autora caracteriza o abandono do feito 

e, por conseguinte, acarreta a extinção da ação, sem resolução do mérito.

7. Diante do manifesto desinteresse da exequente 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.

8. Ainda, DETERMINO o cancelamento da restrição judicial averbada no 

veículo objeto da demanda, descrito à fl. 47.

9. Sem custas.

10. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

11. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267802 Nr: 17869-88.2017.811.0004

 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: PMF, JKPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DER, DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

ANULAÇAÇAO DE REGISTRO CIVIL C/C COM PEDIDO DE ALIMENTOS 

movida pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O requerido Denilson Elzon Rosa comparece a Secretaria deste Juízo e 

informa que voltou a residir no endereço informado na inicial, conforme 

certidão de fl. 37.

 3. A parte requerente pugna por nova data de audiência no endereço 

informando pelo requerido.

4. Após, o requerido Deybson Gomes Ferreira manifesta às fls. 40/41, 

alegando concordância com a procedência da presente ação e requer 

dispensa da audiência a ser designada.

 5. Assim, DEFIRO o pedido da parte requerente (fls. 38/39) e, por 

consequência, REDESIGNO audiência de conciliação/mediação PARA O 

DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, às 08hr30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), nos termos do 

art. 695, do CPC/2015. INTIMEM-SE as partes e NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público, se for o caso.

6. Ademais, consigno ao requerido Deybson Gomes Ferreira que 

compareça à audiência redesignada, com fulcro no art. § 6o do art. 334 do 

CPC/2015.

7. Na 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 do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

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. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215522 Nr: 162-44.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSOV, EdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS
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1. Cuida-se de execução de alimentos movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. Às fls. 48/49, a parte exequente foi intimada, na pessoa de seu 

procuradores nos autos constituídos, para trazer aos autos manifestação 

quanto a justificativa do executado.

3. Foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte 

exequente (fls. 50).

4. Às fls. 51, foi expedido mandado de intimação pessoal da no intuito de 

intimar o autor a dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

5. Foi juntado mandado e certidão contando diligencia POSITIVA (fls. 

54/55).

 6. Foi certificado decurso do prazo sem manifestação da exequente (fls. 

56).

7. Após, retornaram os autos conclusos.

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Verifico que foi procedida à intimação pessoal da parte requerente, 

contudo, o exequente descuidou da sua obrigação processual de 

manifestar nos autos.

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 honorários.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237616 Nr: 14552-19.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Lei Venâncio Cintra Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre documentos de folhas 82/83, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102041 Nr: 7044-32.2010.811.0004

 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: Irianny Alves Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

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

Mato Grosso - OAB:

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 155/157 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 87426 Nr: 1373-62.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. Neto - Me, Antônio Borges Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 VISTOS

1. À fl. 272 a parte exequente pugna pela expedição do mandado de 

intimação do executado para manifesta acerca da constrição realizada à 

fl. 270, via sistema RENAJUD. Deferido pedido retro em folha subsequente.

 2. À fl. 275 fora certificado o apensamento dos autos à Ação de 

Embargos à Execução (Cód. 279553). Os embargos foram recebidos sem 

efeito suspensivo.

 3. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pelo o que entende de direito para prosseguimento do feito. 

Sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 1151-51.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Barros Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:11.696-GO

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a consulta nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD em nome dos demais executados, José Welington de 

Camargo Soares (CPF nº 043.291.558-34) e Eulália da Costa Soares (CPF 

nº 809.799.048-20).

 2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281875 Nr: 8220-65.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Oliveira Costa, Vanuza Mendes Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Takishita Martins da Fonseca, Sônia 

Irene Rodrigues Dias da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 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.: 271370 Nr: 1872-31.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundial Auto-Center Ltda, BERNARDETE COSTA 

MIRANDA, Roberto Garcia Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 12.Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo aos embargos à 

execução.13.CITE-SE a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC/2015).14.DEFIRO o 

parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais, 

devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês, com fundamento no art. 
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98, §6º do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora o cumprimento da 

obrigação.15.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282429 Nr: 8547-10.2018.811.0004

 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: Jeovania da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Apesar da indicação de tutela antecipada, constata-se que não há 

argumentação na causa de pedir e muito menos pedido formulado nesse 

sentido, motivo pelo qual, DEIXO de analisar referida tutela.

 2. Diante da remota possibilidade de autocomposição entre as partes, por 

se tratar da requerida ser a Fazenda Pública, DEIXO de designar audiência 

de conciliação/mediação.

3. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação 

no prazo legal de 30 (trinta) dias.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283808 Nr: 9352-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson de Sousa Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a COMPROVAÇÃO da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 4248-73.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro, no sentido de realizar a consulta via sistema 

RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis de penhora.

2. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

3. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as últimas declarações de imposto de renda da parte executada, 

com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as resposta, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

5. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 31569 Nr: 945-90.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Marques de Araújo

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:01534

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de fls. 402/403, no sentido de realizar a consulta via 

sistema RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis de penhora.

2. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

3. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as duas últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

5. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 22983 Nr: 129-79.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIVINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourena Vieira de Oliveira D 

avila - OAB:14063/MT

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de fl. 341, no sentido de realizar a consulta via 

sistema RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis de penhora.

2. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora, 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

3. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as últimas declarações de imposto de renda da parte executada, 

com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.
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5. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154153 Nr: 5702-49.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Telles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de fl.151, no sentido de realizar a consulta via sistema 

RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis de penhora.

2. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora, 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

3. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

5. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156216 Nr: 8452-24.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartier Jonnathan Cesar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LUCIA ARAUJO 

LEANDRO - OAB:OAB/GO 14.688, LYCURGO LEITE NETO - 

OAB:1530-A/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de retro, no sentido de realizar a consulta via sistema 

RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis de penhora.

2. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

3. Juntada a resposta, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277972 Nr: 6022-55.2018.811.0004

 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: Camila de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma da Costa Silva Lopes, Wagner Rosa 

Bailão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Costa Coutinho - 

OAB:21301/MT, ROMULO BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que nos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 13.CITEM-SE os Requeridos, no endereço 

declinado na inicial, e INTIMEM-SE-OS para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 15 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 07h (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 14.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/2015.15.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. 16.DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015. 17.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 2334-71.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

1. A parte exequente requer a consulta via sistema RENAJUD, bem como 

seja oficiada a Delegacia da Receita Federal, a fim de proceder à penhora 

de tantos de bens quanto baste para garantia da presenta ação.

 2. DEFIRO parcialmente pedido retro, tendo em vista que já foi realizada a 

consulta via sistema RENAJUD (fls. 139/140) em nome da parte 

executada. Aliás, a tentativa foi parcialmente frutífera, conforme fl. 139.

 3. Assim, PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as últimas declarações de imposto de renda da parte executada, 

com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

4. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

5. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento do feito.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179771 Nr: 1735-88.2014.811.0004

 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: Antonio Vieira Camara

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

Mato Grosso - OAB:

 DISPOSITIVO 8. Pelos argumentos acima expostos, DEFIRO a 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, observando-se o rito estabelecido no artigo 

510, do CPC, ante a natureza do objeto da liquidação. 9. Nesses termos, 

intimem-se as partes (Exequente e Executado) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a 

sustentar o valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 

510 do CPC. 10. Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público estadual. 11. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152247 Nr: 2893-86.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clima Nogueira Ferreira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael 

de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 Vistos.

1. Às fls. 120/121, requer o exequente que seja determinada a expedição 

de mandado de penhora e avaliação do automóvel constante de fls. 118, 

localizados via sistema RENAJUD.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 121.

3. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens indicados às 

fls. 118 no endereço declinado na inicial, lavrando-se auto, nos termos do 

art. 838, CPC.

4. Após, INTIMEM-SE os executados para, querendo, oporem embargos no 

prazo legal (Art. 841, CPC).

5. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225691 Nr: 6298-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto ao 

sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte 

requerida.

 2. Após, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281653 Nr: 8122-80.2018.811.0004

 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: NATAL PEREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Deterra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO11. Posto isto, com fundamento nos artigos 44, 62 do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 114, § 3º, incisos I, VI e IX da CF/88 DECLINO 

da competência para processamento e julgamento deste feito à Vara 

Especializada da Justiça Federal do Trabalho de Barra do Garças-MT, pelo 

que determino a imediata remessa do presente feito ao citado juízo, 

observando-se as cautelas e formalidades legais.12.Proceda-se as 

baixas e anotações necessárias. 13.Às providências. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274113 Nr: 3616-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shaddai Munoz Moya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo que nos autos consta, DEFIRO o pedido 

de tutela cautelar e DETERMINO que o REQUERIDO forneça todos os 

documentos provenientes das operações de crédito: i) OUROCARD 

EMPRES 34364662, ii) BB CAPITAL DE G 57111514, iii) BB GIRO RECEBIV 

57111537, iv) BB GIRO RECEBIV 57111558, v) BB GIRO RECEBIV 

57111561 e, vi) GIRO CARTÕES 57111759, que tem como contratação 

objeto da novação da dívida a cédula de crédito nº 057.112.653, objeto de 

discussão nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 11.FIXO MULTA 

DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento 

desta decisão, com fundamento nos arts. 139, IV, 297, 536, §1º, todos do 

CPC/2015 c/c art. 84, §5º, CDC. 12.CITE-SE o requerido para, no prazo de 

5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir, nos termos do art. 306,CPC/2015, sob pena de os fatos alegados 

pelo autor presumir-se aceitos pelo réu (art. 307, CPC/2015).13.Efetivada 

a tutela cautelar, o autor terá o prazo de 30 (trinta) dias para formular o 

pedido principal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em 

que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do 

adiantamento de novas custas processuais (art. 308, CPC/2015), sob 

pena de cessar os efeitos da tutela (art. 309, CPC/2015). 14.DEFIRO o 

parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais, 

devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês, com fundamento no art. 

98, §6º do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora o cumprimento da 

obrigação.15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282980 Nr: 8873-67.2018.811.0004

 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 BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Silva Ozorio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

ALESSANDRO SILVA OZORIO.

2. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 03/19 dos 

quais se destaca o contrato celebrado fls. 10/11.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência da comprovação 

da mora, por meio da notificação ou instrumento de protesto, uma vez que 

compulsando nos autos não se encontra qualquer dos requisitos para a 

constituição da mora.

 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.: 283910 Nr: 9408-93.2018.811.0004

 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: ISABELA FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 58 de 740



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159323 Nr: 12254-30.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irone Nádia Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Armando Carlos, Mauro Luiz Zampieri, Walter Garcia de Assis, 

Jeronima Beatriz Jesus Goveia Zampieri, Wanda Marçal Lopes de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães 

- OAB:MT 12.843

 VISTOS.

 1. Compulsando os autos, verifico que na petição de fl. 76 houve pedido 

para inclusão do procurador da imobiliária, Marcos José Zampieri, porém 

não foi objeto de análise no despacho de fl. 81, o qual determinou a 

inclusão no polo passivo da lide dos proprietários em que os imóveis 

estavam registrados, na qualidade de litisconsortes necessário.

 2. Assim, diante da situação que permeia a lide, e para que não haja 

nulidade dos autos processuais, já que fora reformulado pedido em sede 

de impugnação (fls. 144/154), passo a analisar a condição de Marcos 

José Zampieri em referência o contexto que se envolve.

 3. Observo que a época da transação ele estava na condição de 

procurador da imobiliária (fls. 23/24), ao passo que a qualidade de se 

tornar parte no processo é atinente à relação jurídica integrada pelo 

negócio em questão, não em ser mandatário, já que apenas realizava os 

atos os quais foram outorgados poderes pelo mandante.

 4. Deste modo, INDEFIRO o pedido de fls. 76, no qual a parte requerente 

almeja a inclusão de Marcos José Zampieri no polo passivo da lide, já que 

a extensão subjetiva da coisa julgada em nada lhe atingirá (art. 506, 

CPC/2015).

 5. Por outro lado, uma vez que a pretensão apresentada pretende a 

anulação de registro público, COLHA-SE o parecer do Ministério Público na 

condição de fiscal da ordem jurídica, no prazo legal (art. 109, Lei nº 

6.015/73).

6. Após, voltem-me os autos para saneamento.

 7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278555 Nr: 6374-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori, Ana 

Rita Rippi Capellano, Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução das cartas de citação de fls. 147/149, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268178 Nr: 18173-87.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato, 

Universo Intimo Indústgria e Comércio de Vestuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo, Banco Bradesco 

S/A da Comarca de Campo Grande, Eduardo Alves de Moura, Iramaia 

Agropecuária Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Di Lorenze Victorino dos 

Santos Ronqui - OAB:125.406/SP, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 

18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Arruda Alvim - 

OAB:118.685-SP, José Manoel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:SP/12.363

 Código 268178

Vistos.

Tendo em vista que estes autos fazem conexão, possuindo a mesma 

causa de pedir, com o processo n° 9758-57.2013.811.0004, de Cód. 

175906, reúna os autos após a audiência de conciliação designada para o 

dia 01 de agosto de 2018, nos termos do art. 55, §3° do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5400 Nr: 1154-06.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMAR INDÚSTRIA DE LUMINOSOS LTDA E 

OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diga o autor acerca da avaliação realizada pelo leiloeiro, fls. 163, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277541 Nr: 5775-74.2018.811.0004

 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: MdDSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5775-74.2018 – Código 277541

Vistos.

Aportou aos autos pedido de reconsideração da decisão que deferiu a 

venda de gados sob a condição do depósito dos valores auferidos em 

juízo.

Ainda requereu a autora que seja determinado ao INDEA a transferência 

da conta corrente bovino para a requerente.

Contudo, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que tais providências 

deverão ser realizada no bojo do inventário que deverá ser instaurado. 

Tudo conforme procedimento legal.

Expeça-se o necessário para o cumprimento da decisão de fl. 34.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 01 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 59 de 740



 PROCESSO Nº 8164-32.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281759

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por AÇOFER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA em face de REZENDE SILVA E AQUINO LTDA EPP.

Feita a emenda determinada à fls. 14, RECEBO a inicial na forma da lei.

CITE-SE a requerida para que, em 15 (quinze) dias, reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promova o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios na proporção de 

5% (cinco por cento) do valor da causa.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, a requerida poderá intentar o parcelamento do 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

De outro modo, a requerida poderá opor embargos à ação monitória, em 

igual prazo, os quais suspenderão a eficácia do mandado monitório, 

conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 01 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214746 Nr: 12297-25.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGGB, LGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luanne Lina de Sousa - 

OAB:MT 18.470

 Processo nº 12297-25.2015 – Código 214746

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Kailiton Santos 

Barcelos, em face de Kauã Guilherme G. Barcelos, representado por sua 

genitora Laíe Gomes Almeida.

Narra, em apertada síntese, que a parte adversa, Laíne Gomes Almeida, 

não está cumprindo os termos do acordo homologado nos autos, 

notadamente em relação ao direito de visita. Dessa forma, requerer a 

intimação da requerida para o cumprimento espontâneo as obrigações 

acordadas sob pena de multa.

As fls. 88, este Juízo recebeu o cumprimento de sentença, contudo como 

se fosse execução alimentícia.

Ciente da decisão, o exequente pediu a reconsideração da decisão 

informando o equívoco.

Portanto, chamo o feito à ordem para declarar sem efeito o despacho de 

fls. 88.

Cite-se Laíne Gomes Almeida para cumprir com o acordo homologado a 

fls. 34/34v no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa ou outras 

medidas coercitivas, nos termos do artigo 536 do CPC.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 01 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226011 Nr: 6496-94.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique André Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 226011

Vistos.

Defiro o pedido de penhora do bem imóvel, o qual está citado na fl. 41.

Sobre a avaliação, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias.

Quanto à averbação da penhora, cabe ao exequente procede-la junto à 

matrícula do bem, no CRI local, para fins de presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, em conformidade com o artigo 844, CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251151 Nr: 7091-59.2017.811.0004

 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: Lusimar Ferreira de Sousa, Flávio Ribeiro de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - 

OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 7091-59.2017.811.0004 - CÓDIGO 251151

Vistos em correição.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, como consta no art. 98, VI, 

do Código de Processo Civil, quem deve arcar com as despesas periciais 

é o Estado.

Intime-se o perito nomeado a fim de informar que se trata de assistência 

judiciária e que lhe será expedido certidão em face do Estado.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 01 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271525 Nr: 1977-08.2018.811.0004

 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: Pablo Leonardo Cantuario de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 149/186, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283286 Nr: 9076-29.2018.811.0004

 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: EVERALDO SOUZA BASÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. F. Lino Comério - ME, Giovani Ferreira Lino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9076-29.2018.811.0004(CÓD. 283286)

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada 

por EVERALDO SOUSA BAZÍLIO em face de G. F. LINO COMÉRCIO – ME e 

GIOVANI FERREIRA LINO.

 Na inicial o requerente informa que arrendou do Sr. Anoeli Marcolino 

Silveira um imóvel situado na Av. Principal, Qd. 28, Lt. 23, s/n°, bairro Ouro 

Fino, CEP 78.600-000- Barra do Garças- MT, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
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ficando também verbalmente ajustado entre as partes a possibilidade de 

sublocação do imóvel.

 Alega o requerente que o imóvel fora sublocado pelos requeridos desde 

novembro/2013, com valor ajustável mensal fixado em um e meio salário 

mínimo, entretanto, deixaram de efetuar o pagamento desde agosto de 

2017, mesmo após várias e constantes tentativas de recebimento 

amigável dos aluguéis atrasados e demais encargos contratuais.

 Diante disso, o autor requer a concessão da tutela de urgência, a fim de 

que os requeridos desocupem a residência.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Para a concessão de antecipação da tutela se faz necessária a 

observância dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, devendo a 

análise ser criteriosa, pois concede de plano o que só se alcançaria em 

eventual sentença favorável.

Assim, tal medida só pode ser concedida se, existindo prova inequívoca, 

reste demonstrada a verossimilhança da alegação e haja perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação.

 No tocante à prova inequívoca, assim é a lição dos ilustres mestres 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“Prova inequívoca. Essa prova inequívoca é ‘do fato título do pedido 

(causa de pedir)’. Tendo em vista que a medida foi criada em benefício 

apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da prestação 

jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a garantir a 

obediência ao princípio constitucional da igualdade de tratamento das 

partes. Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como condição 

para que o juiz conceda a antecipação, o juízo de probabilidade da 

afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau compatível com os 

direitos colocados em jogo.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery – Código de Processo Civil Comentado, 6.ª ed., Ed. RT, pág. 614).

Neste esteio, assente que o fumus boni juris, também conhecido como 

fumaça do bom direito deve ser entendido como a suposição de 

verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação 

que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir prima facie com base na 

presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, 

há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado 

exista no caso concreto.

Já o periculum in mora, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia 

em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta 

maneira, o pedido das partes deve ser julgado procedente com urgência 

ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão 

sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil 

reparação.

 Ademais, é necessária a presença do receio de dano irreparável ou 

caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu – art. 300, caput c/c § 2o e 3o.

Observa-se que no presente caso estão reunidos os requisitos para a 

concessão in limine litis da tutela provisória de urgência, ou seja, à 

probabilidade do direito, tenso sido lesado seu direito previsto nos artigos 

9 e 23 da Lei 8.245/91 – inciso II, do art. 569, do Código Civil, por conta da 

conduta do requerido, o perigo de dano, vez que as provas nos autos 

evidenciam que os requeridos deixaram de fazer o pagamento do aluguel 

a partir de agosto/2017, causando gravames de ordem pessoal e moral ao 

autor, o perigo da demora, pois o requerente necessita de extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional, pois tem interesse na 

desocupação do imóvel, em razão da necessidade da renda do aluguel 

para manutenção dos gastos diários da família.

 A Lei 8.245/91 determina:

Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da 

notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de 

força, inclusive arrombamento.

Analisando os autos, vejo que o pedido merece ser acolhido, uma vez que 

foram reiteradas tentativas para recebimento dos aluguéis de forma 

pacífica, tendo o requerido se negado em pagar os alugueis, mantendo-se 

inerte diante de todos os contatos e cobranças.

Ademais, o art. 59, §1º da Lei 8.245/91 prevê IX:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de 

despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a 

ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação 

comunicando o intento de retomada;

Assim, mesmo que não tenha efetuado a caução de três meses a que se 

refere o artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, esta medida torna-se 

desnecessária diante do pleito liminar de despejo com fundamento na 

tutela de urgência. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA 

LIMINARMENTE - SEGURANÇA DO JUÍZO COM PENHORA OU DEPÓSITO 

OU CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - ARTIGO 525 DO CPC/15 - VALOR 

CAUCIONADO PARA GARANTIA DA LOCAÇÃO - COMPENSAÇÃO COM O 

DÉBITO LOCATÍCIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE - 

EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

 Para que o devedor apresente impugnação ao cumprimento de sentença 

é dispensável a garantia do juízo, ou seja, é desnecessário que haja 

penhora, depósito ou caução. Inteligência do art.525 do CPC/15.

Deve ser corrigido monetariamente o valor da caução locatícia a fim de 

compensação com o débito da locação também corrigido, sob pena de 

caracterizar-se excesso de execução, devendo o cálculo ser refeito de 

modo que ambos os encargos sejam atualizados para posterior 

abatimento. -

(AI 109202/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 

19/12/2016)

3. Dispositivo.

Defiro a liminar pretendida, determinando que os requeridos desocupem o 

imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Nos termos do art. 334 do CPC, designo para o dia 03 de outubro de 2018, 

às 15:30 (MT), audiência de conciliação que será realizado no Núcleo de 

Conciliação e Mediação.

Intime-se a parte autora, com as advertências do art. 334, § 8º do CPC.

Cite-se o requerido, para comparecer a audiência, com observação ao art. 

334, § 8º, ambos do CPC, e não sendo frutífera a conciliação, querendo, 

no prazo de 15 dias, apresentarem contestação, sob pena de revelia, art. 

335, I do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 01 de agosto de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 21898 Nr: 640-77.2001.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hyggor Virgilio Ferreira 

Costa - OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Processo nº 640-77.2001.811.0004 – Código nº 21898

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por VÂNIA 

MORAES DE ALMEIDA em face de JOSÉ DE ALMEIDA BRITO.

 À fls. 247, a exequente foi intimada para se manifestar sob pena de 

extinção do processo baseado no art. 485, III, CPC. Após transcorrer o 

prazo a parte autora quedou-se inerte. Ademais, face a inércia da autora, 

aduz que o polo ativo manifestou não ter mais interesse na demanda, 

estando inerte a todas as diligências incumbidas.

A requerente tem demonstrado não haver mais interesse na continuidade 

do feito, abandonando o processo por período superior a 30 (trinta) dias, 

sendo forçosa a medida extinta sem resolução de mérito.

É o relatório. Decido.

A legislação processual civil dispõe, em seu artigo 485, inciso III, que o juiz 

não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

devendo extinguir a ação.

 Dessa forma, verificando-se que a parte autora deixou de manifestar nos 

autos, demonstrando desinteresse na demanda, dado o abandono da 

causa por prazo maior que 30 (trinta) dias, a extinção sem resolução de 
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mérito é a medida que se entende cabível e necessária, uma vez que, com 

a reverberação de sua inércia, tem estagnado o processo, por tempo 

considerável, sem a resposta definitiva e devida que merece.

Nesse sentido, considerando que a requerente permaneceu inerte, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

 Com efeito, após o trânsito em julgado, deem-se baixas e ARQUIVEM-SE 

com as anotações de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 31 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255574 Nr: 9953-03.2017.811.0004

 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: Divino Balduino dos Santos, Sara Santos Macedo e 

Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Barbosa da Silva - 

OAB:18490-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

CONTESTAÇÃO de fls. 59/95, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273959 Nr: 3514-39.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vitor Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A ( VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 PROCESSO Nº 3514-39.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 273959

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PAULO VITOR SOUSA 

DA SILVA em face de TIM CELULAR S/A (VIVO).

 À fls. 50/v, o requerente manifesta interesse em não mais continuar com 

a demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da 

ação e requerendo, assim, a extinção e o consequente arquivamento do 

feito.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida fora 

citada, porém, não manifestando na presente ação, não importando, 

portanto, sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 50/v, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 22.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 31 de julho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166944 Nr: 9556-17.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. P. P. de Carvalho Ltda, Isabel Pereira Paniago 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 PROCESSO 9556-17.2012.811.0004 – CÓDIGO 166944

Vistos.

Diante da informação de parcelamento do débito, defiro o pedido do 

exequente a fim de suspender o feito pelo prazo ora requerido.

Após o decurso do prazo, diga o exequente.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275625 Nr: 4501-75.2018.811.0004

 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: José Carlos Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Emilson Pimentel 

Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4501-75.2018.811.0004 – Código nº 275625

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA ajuizada por JOSÉ 

CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS em face de E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA e 

EMLSON PIMENTEL CHAVES.

 À fls. 14, o requerente foi intimado para demonstrar o aditamento os 

confinantes a serem devidamente citados, condizendo com o art. 321, 

CPC. Após transcorrer o prazo a parte autora quedou-se inerte. Ademais, 

face a inércia do autor, aduz que o polo ativo manifestou não ter mais 

interesse na demanda, estando inerte a todas as diligências incumbidas.

O requerente tem demonstrado não haver mais interesse na continuidade 

do feito, abandonando o processo por período superior a 30 (trinta) dias, 

sendo forçosa a medida extinta sem resolução de mérito.

É o relatório. Decido.

A legislação processual civil dispõe, em seu artigo 485, inciso III, que o juiz 

não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

devendo extinguir a ação.

 Dessa forma, verificando-se que a parte autora deixou de manifestar nos 

autos, demonstrando desinteresse na demanda, dado o abandono da 

causa por prazo maior que 30 (trinta) dias, a extinção sem resolução de 

mérito é a medida que se entende cabível e necessária, uma vez que, com 

a reverberação de sua inércia, tem estagnado o processo, por tempo 

considerável, sem a resposta definitiva e devida que merece.

Nesse sentido, considerando que a requerente permaneceu inerte, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil.

Custas a serem quitadas pela requerida.

 Recolhidas as custas, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de 

estilo.

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

Barra do Garças-MT, 26 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO
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4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273202 Nr: 3086-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - 

OAB:23.681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:MT 3.549-B, 

ROBERIO BRAGA VILELA - OAB:21731/O, Willian Rodrigues da Rocha 

- OAB:24.172

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3086-57.2018.811.0004 - CÓDIGO 273202

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ana Paula Rocha de Oliveira

PARTE RÉQUERIDA: Neidson Grando de Castro

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Neidson Grando de 

Castro, Cpf: 71512381187, Rg: 768.270 SSP RO Filiação: Neido Nobre de 

Castro e Aveci Maria Grando de Castro, data de nascimento: 09/12/1982, 

brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, solteiro(a), operador de 

máquina, Endereço: Fazenda Funil -Atualmente Em Lugar Incerto, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Barra do Garças-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do requerido acerca dos termos da 

petição inicial que segue abaixo transcrita, em síntese, bem como para que 

compareça à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 07:30 horas (horário de MT), no CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no edifício do Fórum sito à 

Rua Francisco Lira, nº 1051, Sena Marques, Barra do Garças-MT.

RESUMO DA INICIAL: “(...) A Autora é mãe biológica da menor Nadylla 

Rocha Grando de Castro. O Genitor conviveu sob o regime de união 

estável com a Requerida por aproximadamente 07 (sete) anos. Da qual 

adveio a concepção da menor, hoje com 12 (doze) anos de vida. Ocorre 

que as partes, em razão da incompatibilidade de gênios decidiram se 

separar. Com isso, a filha ficou morando com a avó paterna, visto que, 

agora com 12 (doze) anos a menor decidiu morar com a Genitora, sendo 

que ela tem muito interesse na guarda judicial da menor. A menor está com 

a genitora desde o mês de fevereiro(...). A Requerente trabalha como 

recepcionista, sua renda mensal e do seu companheiro soma 

aproximadamente R$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), por isso tem 

condição financeira de cuidar satisfatoriamente da filha. Insta salientar 

que, a genitora não pretende impedir o pai e a família dele de manter 

contato com a menor, mas que tudo seja feito de maneira correta e na 

forma da lei, com os cuidados devidos e necessários. (..) Assim, requere: 

1) seja liminarmente, inaudita altera pars, deferida a guarda provisória da 

menor NADYLLA ROCHA GRANDO DE CASTRO, nascida em 18/01/2006, 

à Genitora/Autora, Sra. ANA PAULA ROCHA DE OLIVEIRA, com base nos 

documentos constantes dos autos, com poderes de representação e 

mediante compromisso; 2) seja precedida a citação do Requerido, por meio 

de edital, visto que, não consta documento nenhum no INFOSEG, nos 

termos da lei, e intimado para a audiência de mediação/conciliação; 3) a 

elaboração de estudo psicossocial detalhado; 4) vista ao Ministério 

Público; 5) seja designada audiência de mediação/conciliação das partes; 

6) ao final, seja julgado procedente o pedido exordial; 7) requer a 

produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o 

depoimento da Ré, oitiva de testemunhas...; 8) requer os benefícios da 

Justiça Gratuita, por declarar não possuir condições de arcar com os 

honorários advocatícios e/ou custas processuais; 9) a condenação do 

Requerido nas custas processuais e nos honorários advocatícios de 

sucumbência, artigo 85, parágrafo 2º do CPC, sendo que estes deverão 

ser depositados no Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso – FUNADEP/MT, tudo em consonância com a 

Súmula 421 do STJ, art. 85 do Código de Processo Civil e art. 4º, XXI, da 

Lei Complementar Federal 80/94. Dá-se à causa o valor de R$954,00. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. Trata-se de um pedido de guarda, 

proposto por Ana Paula Rocha de Oliveira pela guarda da menor Nadylla 

Rocha Grando de Castro, em face de Neidson Grando de Castro, todos 

devidamente qualificados nos autos. Consta dos autos que a requerente 

teve um relacionamento amoroso com o requerido por 7 (sete) anos, do 

qual adveio a menor, Nadylla. Ocorre que a com a dissolução do 

relacionamento existente entre requerente e requerido, a menor 

permaneceu morando com a avó paterna, que com 12 (doze) anos 

manifestou interesse de residir com a genitora. A exordial ainda relata que 

a requerente possui interesse na guarda da filha, e que atualmente 

residem juntas, acerca de 3 (três) meses. A autora pleiteia o deferimento 

da guarda liminarmente, a concessão do benefício da Justiça Gratuita, 

entre outros. A inicial veio acompanhada pelos documentos de fls. 11/19. 

É o relato do necessário. Decido. Inicialmente convém ressaltar que a 

guarda há de ser concedida ao responsável que melhor atende aos 

interesses do menor. Portanto, o bem estar da menor deve sempre 

prevalecer sobre os interesses dos adultos envolvidos. No presente caso, 

entendo por ora que não há fundadas razões para a concessão da 

guarda liminarmente, em virtude de não estar demonstrado que os direitos 

e garantias da criança estão sendo salvaguardados com as mudanças de 

lar e de hábitos, consoante condições pré-estabelecidas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Isto posto, indefiro a concessão da guarda 

provisória em sede de tutela antecipada, haja vista que se faz necessário 

a análise de das condições em que a menor possuia na casa da avó, bem 

como encontram-se na casa da requerente, objetivando comprovar qual a 

medida que melhor atenderá aos interesses do menor. 1. Recebo a inicial, 

eis que presentes os requisitos contidos nos arts. 319 do Código de 

Processo Civil. 2. À realização de Estudo Psicossocial na casa da 

requerente e na casa da avó paterna, devendo ser oficiado o Conselho 

Tutelar para a conclusão do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias. 3. 

Designo audiência de conciliação para 02 de agosto de 2018, às 14h30min 

(horário de MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Barra do Garças-MT, 4. Defiro o 

pedido de gratuidade da Justiça, conforme os arts. 98 e 99 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. (...)”

 DESPACHO: “VISTOS Designo nova data para audiência de conciliação. 

Cite-se o requerido e intime-se a parte requerente, a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 10 de outubro 

de 2018, às 07h30min (horário de MT) pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, §8º, do CPC). Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.(...)”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

Barra do Garças - MT, 30 de julho de 2018.

Amanda do Valle Carneiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254696 Nr: 9408-30.2017.811.0004

 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: Dorvalina Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
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USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9408-30.2017.811.0004 – CÓDIGO 254696

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Dorvalina Bispo

PARTE RÉ: Sebastião Barbosa Silva

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/06/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

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

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente Dorvalina Bispo, CPF: 27475743187, 

RG: 0291351-8 SSP/MT, brasileiro(a), solteiro(a), aposentadoria, 

Endereço: Rua 101, Nº 141, Qd .B, Lote 11, Bairro: Recanto Casarão, 

Cidade: Barra do Garças-MT, promove a ação acima identificada contra o 

requerido Sebastião Barbosa Silva, CPF: 04554825191, endereço incerto e 

não sabido. A Autora afirma que mantém a posse Ad Usucapionem (posse 

mansa, pacífica, contínua, sem oposição, com animus domini, realização 

de obras e serviços, bem como residência), desde o ano de 1994, do 

imóvel urbano – um lote de terras situado na zona urbana desta cidade de 

Barra do Garças-MT, no loteamento denominado “Recanto Kasarão” com 

área de 495,72 m2 (quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados e 

setenta e dois centímetros), locado sob o nº 12, da quadra “B”, limitando a 

frente com a Rua 101, medindo 12,55 metros; lado direito com córrego 

monjolo, medindo 39,50 metros; lado esquerdo com o lote 11, medindo 

39,50 metros e; e fundos com Omar Borges, medindo 12,55 metros. 

Registrado sob matrícula do CRI desta Comarca de nº 21.933 (matrícula 

nos autos). Desde a ocupação pela requerente, que ocorreu em fevereiro 

de 1994, a mesma possui a posse da totalidade do imóvel de 495,72m2, 

conforme demonstra o mapa descritivo incluso, sendo que em razão das 

dificuldades financeiras, e tendo conhecimento da existência do imóvel 

abandonado, acabou por ocupar o imóvel, fazendo do mesmo sua moradia 

e nele já tendo realizado benfeitorias, desde a data supra citada. Enfatiza 

que mantém morada no citado imóvel urbano, bem como tem nele realizado 

obras, tais como melhorias na construção da moradia, plantado árvores de 

sombra e frutíferas, enfim praticando atos de proprietário, sem que em 

nenhuma circunstância alguém tivesse embaraçado a sua posse ad 

usucapionem. Há de destacar, que quanto à ocupação do imóvel, ocorreu 

pela Requerente, e posteriormente, o genitor da requerente FRANCISCO 

LUIS BISPO, que também não tinha onde morar e pouca condição de pagar 

aluguel, também passou a residir com a requerente até a data de seu 

óbito. Em razão da idade avançada do Sr. Francisco, genitor da 

requerente, característica que lhe conferia isenção de pagamento do IPTU, 

a requerente optou por algum tempo, em manter em seu nome as contas 

de água, energia e IPTU. Contudo, o genitor da autora residiu pouco tempo 

com a mesma e se mudou, e a mesma continuou na posse do imóvel até a 

presente data. Contudo, as contas de água, energia e IPTU demonstram de 

forma incontroversa a posse mansa e pacífica da requerente desde 

meados de fevereiro de 2007, e, portanto, o direito da mesma a usucapião 

pretendia. Com relação ao tempo da posse, observa-se que a Autora 

detém posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, 

cumprimento assim o requisito exigido para que se consolide a 

propriedade por usucapião (art. 2028, do CC). Comprova a cópia da 

Matrícula de nº 21.933 expedida pelo CRI desta Comarca que o referido 

imóvel pertence ao Requerido. Em suma, pelos fatos supra relatados, 

busca a prestação jurisdicional para que seja declarada adquirida, 

mediante usucapião, a propriedade do imóvel descrito, e cuja declaração 

se constitua como título hábil para registro no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de barra do Garças-MT. DO DIREITO (...). DOS 

PEDIDOS. A Autora objetiva pela presente ver reconhecido o direito de 

propriedade com referência ao imóvel descrito, uma vez presente a posse 

ad usucapionem, com lapso temporal superior há 10 (dez) anos, tendo 

morada de fato ab initio, e nele realizado obras e serviços de caráter 

produtivo, a intenção de tornar-se dono no tempo que se encontra no 

imóvel; Assim sendo requer por sentença, o reconhecimento do imóvel 

urbano – um lote de terras situado na zona urbana desta cidade de Barra 

do Garças-MT, no loteamento denominado “Recanto Kasarão” com área de 

495,72m2 (quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados e setenta e 

dois centímetros), locado sob o nº 12, da quadra “B”, limitando a frente 

com a Rua 101, medindo 12,55 metros; lado direito com córrego monjolo, 

medindo 39,50 metros; lado esquerdo com o lote 11 medindo 39,50 metros 

e; e fundos com Omar Borges, medindo 12,55 metros. Registrado sob 

matrícula do CRI desta Comarca de nº 21.933, conforme cópia da matrícula 

constante dos autos. Proferida a sentença que julgar procedente a ação, 

por mandado, seja transcrita no CRI da Comarca de barra do Garças-MT, 

tudo como determina o art. 1241, parágrafo único, do Código Civil. DOS 

REQUERIMENTOS. Ante o exposto, a Autora requer: a) Seja determinada a 

citação do requerido por EDITAL, para responder aos termos desta, se 

assim o desejar, no prazo legal, sob pena de revelia; b) sejam concedidos 

à Autora, os benefícios da Justiça Gratuita, haja visto que não tem 

condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas 

processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da 

declaração de pobreza apresentada nos autos, na forma do artigo 4º, da 

Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, e artigo 1º, da lei 7.115, de 29 de 

agosto de 1983; c- Sejam citados os confinantes: - MARIA BARBOSA 

MIRANDA, Av. Salomé José Rodrigues nº 554, cidade velha na cidade de 

Barra do Garças-MT; - MARIA ZULEIDE, Rua dos Araés, cidade velha, na 

cidade de Barra do Garças-MT; - MARIUZA GOMES ANDRADE, rua 101 

s/n cidade Velha na cidade de Barra do Garças-MT; - FRANCISCO 

MIRANDA, av. Salomé Jose Rodrigues nº 573, cidade Velha na cidade de 

Barra do Garças-MT; d) Sejam citados por Edital, os eventualmente 

interessados, para que no prazo legal se manifestem, ficando igualmente 

cientes que transcorrido o citado prazo, n]ao poderão posteriormente, 

discutir a eficácia contra si da decisão proferida; e) Sejam intimados por 

via postal, os Representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e 

do Município, para que manifestem interesse; f) Seja intimado o Ministério 

Público Estadual a acompanhe todos os atos do processo, nos termos do 

art. 944, do Código de Processo Civil; g) Seja ao final julgada procedente a 

presente Ação de Usucapião, declarando formalmente com a autoridade 

de coisa julgada, o domínio da Autora sobre o imóvel urbano, objeto da 

presente ação, o imóvel urbano – um lote de terras situado na zona 

urbana desta cidade de barra do Garças-MT, no loteamento denominado 

“Recanto Kasarão” com área de 495,72 m2 (quatrocentos e noventa e 

cinco metros quadrados e setenta e dois centímetros), locado sob o nº 12, 

da quadra “B”, limitando a frente com a Rua 101, medindo 12,55 metros; 

lado direito com córrego monjolo, medindo 39,50 metros; lado esquerdo 

com o lote 11medindo 39,50 metros e, e fundos com Omar Borges, 

medindo 12,55 metros. Registrado sob matrícula do CRI desta Comarca de 

nº 21.933, conforme cópia da matrícula nos autos. DAS PROVAS. Sejam 

deferidos todos os meios de prova em direito admitidos, bem como os 

moralmente legítimos que não estão tipificados no Código de processo 

Civil, mas que são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se 

funda a presente ação, e especialmente a prova documental, pericial caso 

se fizer necessário e testemunhal, cujo rol será apresentado no oportuno 

tempo. VALOR DA CAUSA. Dá-se à presente causa o valor de 

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para efeitos fiscais. (...)”

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de terras situado na zona 

urbana desta cidade de barra do Garças-MT, no loteamento denominado 

“Recanto Kasarão” com área de 495,72 m2 (quatrocentos e noventa e 

cinco metros quadrados e setenta e dois centímetros), locado sob o nº 12, 

da quadra “B”, limitando a frente com a Rua 101, medindo 12,55 metros; 

lado direito com córrego monjolo, medindo 39,50 metros; lado esquerdo 

com o lote 11medindo 39,50 metros e, e fundos com Omar Borges, 

medindo 12,55 metros. Registrado sob matrícula nº 21.933, do CRI desta 

Comarca de Barra do Garças-MT.

 DESPACHODE FLS. 84, EM SÍNTESE TRANSCRITO: “(...) Promova-se a 

citação no endereço encontrado nos autos, intimando-se a parte autora 

para as providências que lhe forem pertinentes quanto ao preparo da 

missiva, bem como citem-se por edital, com prazo de 30 (trinta) dias 

eventuais interessados ausentes, incerto e desconhecidos. (...).”

 Eu, VHMG, Técnico Judiciário, digitei.

 Barra do Garças - MT, 27 de julho de 2018.

Amanda do Valle Carneiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71836 Nr: 5095-75.2007.811.0004

 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: Pollyanna Lopes Cançado Cortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabeth Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

Dando cumprimento ao despacho saneador de fls. 222, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 14h00min 

(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).

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180023 Nr: 1997-38.2014.811.0004

 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: Cairo Carvalho de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta de fls. 441/464.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232354 Nr: 10733-74.2016.811.0004

 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: Fabiana Carvalho Queiroz Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para 

manifestar-se sobre fls.112 destes autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204645 Nr: 6398-46.2015.811.0004

 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: Antonio Carlos Carneiro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Sandra Ferreira 

Duarte, Divino Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, Luceny Rodrigues Severino de Lima - 

OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 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. 115 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. 97, pelo autor, para 

comparecerem à audiência redesignada, em virtude do que determina o 

art. 455, do NCPC.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274006 Nr: 3541-22.2018.811.0004

 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: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 53/56 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194958 Nr: 503-07.2015.811.0004

 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: SJ Transportes e Logistica Ltda, Jeferson Ribeiro da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Barra Comércio Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Ribeiro Alves da Silva - 

OAB:195007/SP, Glauciane Izummy Tamayoce - OAB:MT 19.950, 

JOANA BARBOSA XAVIER DE OLIVEIRA - OAB:297.911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276657 Nr: 5182-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Teresinha Trentin Fasolo, Espólio de Jocemar 

Fasolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Miranda Domingues Clemente, Maria 

de Miranda Domingues Clemente, Eurimar Aparecida Freitas Clemente, 

Espólio de João Carlos Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE REBELO - 

OAB:39834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274002 Nr: 3537-82.2018.811.0004

 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: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 75/90 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267664 Nr: 17793-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Rocha da Cunha, Elane Dantas de Almeida Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276615 Nr: 5163-39.2018.811.0004

 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: JOEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noticia dos Municipios, Antônio Borges Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA MORGANNA SANTOS 

SILVA - OAB:21510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174813 Nr: 8324-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ford Motor Company Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Farias Santos

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

OAB:Oab/SP 138.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar bens passíveis à penhora ou requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164199 Nr: 5933-42.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Nunes dos Santos, Jairo Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Impugnação acostada a fls. 

211/223 destes autos.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 210539 Nr: 9864-48.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Sirqueira de Queiroz COD. 210539 NÇAO 

CONSTAR EM CERT. SOMENTE PED. PROMOTOR, JUIZ E DELEGACIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 210539

1. Relatório

 Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o 

réu Eli Sirqueira de Queiroz, imputando-lhe conduta que se amolda do tipo 

penal do art. 306, caput, do CTB, em desfavor da vítima Lucilene 

Aparecida de Oliveira.

 Oferecida o benefício da suspensão condicional do processo, em 

audiência de fl.57, o réu manifestou-se positivamente pelo benefício, 

determinando condições a serem cumpridas.

 Em certidão de fl. 66, é informado o cumprimento integral das condições 

determinadas ao sursilando.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade, conforme cota de fl. 67.

 É o breve relato.

2. Fundamentação

Analisando os autos, verifico que Eli Sirqueira de Queiroz cumpriu as 

condições que lhe foram impostas quando do oferecimento do benefício, 

efetuando integralmente os comparecimentos bimestrais, bem como o 

pagamento de R$880,00 (oiticentos e oitenta reais), a titulo de prestação 

pecuniária.

Deste modo, expirado o período de prova, julgo extinta a punibilidade do 

sursilando Eli Sirqueira de Queiroz à luz do art. 88 da Lei n°9.009/95.

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal ).

[...]

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade em face de Eli Sirqueira de Queiroz, nos 

termos do art. 89,§ 5°, da Lei n°9.099/95.

b) Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

c) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 263940 Nr: 15472-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisvaldo Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Decisão

Autos nº 263940

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Elisvaldo Rodrigues 

Mendes, nascido em 14.04.1977, filho de Antônio Mendes Pereira e de 

Adélia Rodrigues Pereira, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 04/04-v: Pena: 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) 

dias, de reclusão, além do pagamento de 630 (seiscentos e trinta) 

dias-multa; Crime: art. 33, caput, da Lei 11.343/06; Regime: Fechado; Data 

do fato: 02.04.2017; Prisão em: 02.04.2017; Recebimento da denúncia: 

14.06.2017; Sentença: 13.09.2017; publicação da sentença: 13.09.2017; 

Intimação pessoal da sentença: 19.09.2017(fl.31); Data do julgamento da 

apelação defensiva: 19.12.2017; Trânsito em julgado para o MP: 

25.09.2017; Trânsito em julgado para a defesa: 01.03.2018;

 À fls.79/79-v consta comunicação da direção da cadeia pública de Barra 

do Garças-MT, informando as faltas graves praticadas no estabelecimento 

penal, havendo participação do reeducando Elisvaldo Rodrigues Mendes.

 Instado a se manifestar em fl.80, o Ministério Público requereu a juntada 
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da decisão do respectivo PAD, observando as regras da Lei de Execução 

Penal.

 Diante do exposto, conforme a Súmula 533/STJ, aguarde-se a conclusão 

do PAD, no qual deverá ser observado o disposto nos arts.59 e 60, da Lei 

7.210/84.

 Barra do Garças, 01.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280828 Nr: 7675-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226091 Nr: 6535-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pacheco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280020 Nr: 7222-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194733 Nr: 358-48.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Francisco Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175583 Nr: 9309-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandoval Rodrigues de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT, Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 216532 Nr: 777-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Santos de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Termo de Assentada

Autos de cód. 216532

Em 21.03.2018, às 17h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes. Ausente o advogado. Ausente o réu. A Defensoria 

Pública, nomeada pelo ato, postulou exercício da prerrogativa de consulta 

antecipada dos autos. Após o MM Juiz decidiu: “1. Para a garantia do 

exercício da defesa, acolho o pedido da defensoria Pública. 2. 

Remetam-se os autos para Defensoria Pública. 3. Designo instrução e 

julgamento para o dia 11.09.2018 às 13h30min. 4. Requisitem-se as 

testemunhas militares. 5. Intime-se a testemunha de defesa (fl. 52). 6. 

Renove-se a tentativa de intimação do réu. 7. Publique-se no DJE.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239904 Nr: 16201-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199, Weliton Marcos Rodrigues de oliveira - 

OAB:14.005

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

01/10/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 96660 Nr: 1617-54.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Nunes de Souza, Aluísio Sales 

Rodrigues, Rosimar Costa Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Clóvis Barros Marques - OAB:MT 

3579, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Vistos em correição.Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público 

Estadual em face de Valdemir Nunes de Souza, Aluísio Sales Rodrigues e 

Rosimar Costa Pereira de Souza, dando-os como incursos no artigo 180, 

caput, do Código Penal.A denúncia foi recebida em 28.03.2012 (fl. 115).O 

feito foi suspenso em face de Rosimar Costa Pereira de Souza, em 

09.01.2005, uma vez que, citado por edital, o denunciado não apresentou 

defesa e nem constituiu advogado (fl. 206/207). Contudo, em 09/01/2015, 

foi revogada a suspensão, pois foi apresentada defesa, através de 

advogado, pelo denunciado.O feito foi condicionalmente suspenso em 

face de Aluísio Sales Rodrigues, em 21.07.2014 (fl. 231), porém, em 

15.04.2015, a suspensão foi revogada, uma vez que o denunciado não 

cumpriu com as condições (fls. 265/266).Foi realizada a instrução 

processual (fls. 265/269, 274/280 e 309).O Ministério Público apresentou 

alegações finais, pugnado pela procedência da denúncia em todos os 

seus termos (fls. 312/319). Em suas alegações finais, a defesa de 

Valdemir Nunes de Souza pugnou, preliminarmente, pela declaração de 

nulidade, uma vez que não fora ofertada a suspensão condicional ao 

denunciado, e, no mérito, pela sua absolvição (fls. 320/326).Por sua vez, a 

defesa de Rosimar Costa Pereira de Souza, em suas alegações finais, 

requereu a sua absolvição, ante a atipicidade da conduta, ou 

alternativamente ante a ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a 

desclassificação para o delito tipificado no art. 180, § 3º, do Código Penal 

(fls. 328/339). Já a defesa de Aluízio Sales Rodrigues, em sede de 

alegações finais, pugnou pela sua absolvição.É o relatório. Decido. (...) 

Pelo exposto, nos termos do artigo 109, V, e artigo 107, IV, ambos do 

Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e decreto a 

extinção da punibilidade do crime previsto no artigo 180, caput, do Código 

Penal, atribuído aos denunciados Valdemir Nunes de Souza, Aluísio Sales 

Rodrigues e Rosimar Cosa Pereira de Souza.P.R.I.C.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204592 Nr: 6369-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nildaci Freitas Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILDACI FREITAS SALES, Cpf: 

04749203130, Rg: 0614722-4, Filiação: Hilda Freitas Sales e Laudelino 

Francisco Sales, data de nascimento: 10/10/1963, brasileiro(a), natural de 

Torixoréu-MT, convivente, do lar, Telefone 99690-6838. 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 denuciado pela pratica do delito 

descrito no art. 147, caput, do código Penal.

Despacho: Vistos em correição.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, 03 de agosto de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANNY SILVA MACHADO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (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 

19/09/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

19/09/2018 Hora: 14:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002441-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

T. J. R. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. K. O. R. (RÉU)

R. L. O. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002441-77.2016.8.11.0006 AUTOR: TONI JACQUES RIBEIRO RODRIGUES 

RÉU: RHAÍZZA LOHANNA OLIVEIRA RODRIGUES, HANNYELLY 

KATHERYN OLIVEIRA RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos proposta por Toni Jacques Ribeiro Rodrigues em 

desfavor de Raizza Lohanna Oliveira Rodrigues e Hannielly Katheryn 

Oliveira Rodrigues, todos devidamente qualificado nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que este Juízo é incompetente para 

processar e julgar o presente feito, uma vez que as alimentandas 

encontram-se residindo na cidade de Cuiabá/MT, conforme termo de 

audiência de conciliação acostado ao Id. 11843080. O art. 53, alínea “c”, 

inciso II, do CPC, dispõe que a competência para processar e julgar ação 

em que o alimentando for réu é o de seu domicílio, senão vejamos. “Art. 

53. É competente o foro: (...) c) de domicílio do réu, se nenhuma das 

partes residir no antigo domicílio do casal; II - de domicílio ou residência do 
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alimentando para a ação em que se pedem alimentos.” Deste modo, 

considerando que a representante das crianças, que detem sua guarda, 

reside no município de Cuiabá/MT, devem estes autos serem remetidos 

àquele Juízo. Diante do exposto, declaro a incompetência absoluta deste 

juízo e DECLINO de minha competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor do Juízo da Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito. Intimem-se. Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002144-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONICE CHAVES (REQUERENTE)

JOSE HUMBERTO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO OAB - MT8784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIANA AUGUSTA CHAVES (REQUERIDO)

MANOELA CRISTINA CHAVES DE FRANCA (REQUERIDO)

PEDRO PAULO CHAVES (REQUERIDO)

JOANA DO CARMO CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

CARLOS ANTONIO CHAVES (REQUERIDO)

FRANCIANE APARECIDA CHAVES FERRARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002144-02.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE HUMBERTO CHAVES, 

MARIA LEONICE CHAVES REQUERIDO: AURELIANA AUGUSTA CHAVES, 

CARLOS ANTONIO CHAVES, FRANCIANE APARECIDA CHAVES FERRARI, 

JOANA DO CARMO CHAVES DA SILVA, PEDRO PAULO CHAVES, 

MANOELA CRISTINA CHAVES DE FRANCA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para que junte, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da sentença que 

homologou a partilha do espólio dos genitores das partes, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, venham os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001528-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. C. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001528-95.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: DEISE GOMES PAIVA 

EXECUTADO: EVERSON ANTONIO DE CAMPOS RODRIGUES Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Adryan Emanoel 

Paiva Rodrigues, representado por sua genitora Deise Gomes Paiva, em 

desfavor de Everson Antonio de Campos Rodrigues, sob o rito previsto no 

artigo 528 do Código de Processo Civil. Conforme se depreende dos 

autos, o Executado supostamente realizou o adimplemento do débito 

alimentar, sendo sua prisão revogada no ID 10086436. Em cumprimento a 

mandado de intimação expedido por este juízo, a exequente não foi 

encontrada em seu endereço para manifestar acerca dos comprovantes 

juntados nos autos, assim (ID 10997811). O Ministério Público manifestou 

pela extinção do feito, pela quitação do débito (ID. 12208213). Deste modo, 

ante a juntada de comprovantes pelo executado, a extinção do presente 

feito por cumprimento da obrigação alimentar é medida que se impõe. Com 

efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC: 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 do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil, por consequência . Ad cautelam, proceda a Sra. Gestora Judiciária 

com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em desfavor 

do executado nos autos. Ciência ao Ministério Público e Defensoria 

Pública. Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. 

Após as anotações de praxe, arquive-se. Cáceres, 31 de julho de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 75584 Nr: 2251-15.2008.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, FERNANDO SCAFF ANTONINI - OAB:10708/MT, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:10.041, MIRIAN CORREIA DA 

COSTA - OAB:6361 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 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 o advogado do 

apelado Dr. ATILA SILVA GATTASS, SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO, MIRIAN CORREIA DA COSTA, FERNANDO SCAFF ANTONINI 

e MATHEUS TOSTES CARDOSO, para apresentar contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 215915 Nr: 3693-98.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADÃO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 Durante a oitiva das testemunhas

Vistos etc.

 Tendo em vista a informação da testemunha de que não se trata de amiga 

íntima da requerida, sendo apenas vizinhas há vários anos, bem como que 

conhece tanto o autor como a requerida, indefiro o contradito.

Após a oitiva das testemunhas

Vistos etc.

 Nesta oportunidade, o autor requereu novamente a fixação de alimentos 

provisórios, alegando em síntese, que “a situação descrita na inicial da 

ação proposta mantém-se incólume até a presente data e demonstra o 

estado de vunerabilidade social a que está exposto o requerente já idoso”.

Apesar das alegações do autor, consoante descrito pelo próprio 

advogado, as condições de vida do requerente se mantiveram as mesmas 

desde a propositura da ação, razão pela qual INDEFIRO o pedido ora 

formulado pelos mesmos fundamentos mencionadas às fls. 36/37.

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de substabelecimento pelo 

advogado do autor.

Saem as partes intimadas para apresentarem memoriais finais, no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias, primeiro a autora.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 24216 Nr: 425-27.2003.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Henrique de Almeida 

Sampaio - OAB:20.712 MT, EVANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - 

OAB:6098/MT, JULIANA SALES PAVINI - OAB:20.212, Yago Gattass 
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Crepaldi - OAB:21108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6098/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente decisão de fls. 134/135, citando o executado em 

novo endereço encontrado na pesquisa via Infojud, conforme acostado 

em anexo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 226236 Nr: 11603-79.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMPLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLE DA ROSA MARQUES 

DE SOUZA - OAB:18834/O

 Vistos etc.

 Diante da ausência do requerente, apesar de deviadamente intimado, bem 

como em razão de não ter arrolado testemunhas, resta prejudicada o 

presente ato.

Concedo as partes o prazo de sucessivo de 05 (cinco) dias para 

manifestação.

Ademais, dê-se vistas dos autos a Defensoria Pública para manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 155828 Nr: 3404-10.2013.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDAG, GTPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMDAG, FADAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514MT, Hervitan Cristian Carulla - OAB:19.133

 Vistos etc.

 Compulsandos os autos, verifico que os alimentos provisórios foram 

fixados as fls. 14/16, no valor de R$300,00 (trezentos reais).

 Em seguida, às fls. 85, determinou-se a inclusão de Fernando Aleixo de 

Arruda Garcia no polo passivo e a suspensão da obrigação de pagamento 

de alimentos em relação à outra requerida, avó paterna.

Portanto, é certo que a obrigação alimentar do requerido, conforme fixado 

liminarmente, tornou-se devida a partir de sua citação, conforme certidão 

de fls. 122.

Outrossim, entendo que o valor fixado liminarmente encontra-se defasado, 

tendo em vista que a decisão foi proferida há mais de 5 (cinco) anos, bem 

como não retrata a capacidade financeira do requerido, que é corretor de 

imóveis na cidade de Cuiabá-MT, ao menos em sede de congnição 

sumária.

Dessa forma, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO de fls. 129, e elevo o valor dos 

alimentos provisórios para o patamar de 01 (um) salário mínimo, a ser pago 

até o dia 10 (dez) de cada mês na conta da avó materna, qual seja, 

Agência: 0870, Op: 001, Conta Corrente: 5343-0, Banco Caixa Econômica 

Federal, CPF 513.096.451-91, de titularidade de Cynara Piran, favorecendo 

a criança Manuela Piran de Arruda Garcia.

Defiro, ainda, os pedidos formulados às fls. 76 e determino a requisição de 

informações via INFOJUD referentes as três últimas declarações de 

imposto de renda do requerido.

Diante da informação de que o requerido seria proprietário da empresa 

JZF CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, localizada no segundo piso do 

Goiabeiras Shopping – Cuiabá –MT, determino ainda, determino que se 

oficie a Junta Comercial de Mato Grosso para que informe se o requerido é 

proprietário de Pessoa Jurídica, informando em caso positivo, os dados da 

empresa.

Com a vinda das informações, intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados, via DJE, para apresentarem memoriais finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 238230 Nr: 6786-35.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENOO, MOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGEdSÚdS, MDCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta em favor da menor 

Evelyn Natalia Oliveira Ortiz, representada por sua genitora Meire Oliveira 

Aponte, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, 

por meio da qual pleiteia o fornecimento de materiais para realização de 

cateterismo vesical intermitente limpo.

 Alega a parte autora, em síntese, que a infante foi diagnosticada com 

Cólon Neurogênico não classificado em outra parte (CID K 59.2) e 

Disfunção Neuromuscular não especializada da bexiga (CID N 31.9) e 

necessita com urgência dos seguintes mateirias - cloridrato de lidocaína, 

geleia estéril 2% (04 tubos/mês), gaze hidrófila (01 pacote com 500 gazes 

ao mês), sonda de Nalaton calibre nº 12 (150 unidades/mês), luvas para 

procedimento sem látex (03 caixas/mês), oxibutinina 5mg (02 caixas/mês), 

fraldas descartáveis ramanho adulto M-, vez que essenciais à 

manutenção de sua vida, não possuindo, os genitores da infante, 

condições financeiras de custear o valor necessário para aquisição dos 

materiais.

Ressalta que, após tentativas pela via administrativa para solucionar e ser 

realizada a entrega dos materiais ora pleiteado, a informação obtida foi de 

que a Farmácia de Alto Custo não contempla todos os materiais ora 

elencados.

Assim, diante da negativa do fornecimento do medicamento pelo SUS, não 

vê outra alternativa senão recorrer ao judiciário.

Dessa forma, determino que se oficie ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando cópia do 

receituário médico juntado à inicial, a fim de que informe a disponibilidade 

do medicamento e/ou a possibilidade de substituição por outro 

medicamento constante da lista do SUS.

Cumpra-se, com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168778 Nr: 5254-65.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19-744/O, SUELLEN MENEZES BARRANCO - OAB:15667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Vistos etc.

Considerando o lapso temporal do trânsito em julgado da sentença 

homologatória, bem como a existência de diversos bens imóveis 

partilhados, a fim de garantir eventual direito de terceiros, intime-se a 

requerente para, no prazo de 15 (quinze), juntar certidão atualizada dos 

imóveis objetos de partilha nos autos.

Após, venham os autos conclusos, para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152156 Nr: 11109-93.2012.811.0006

 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: TAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido ao pagamento de alimentos em favor da requerente no valor 

correspondendo a 20% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário 

daquele, que deverão ser depositados mensalmente na conta informada 

nos autos. Em consequência julgo extinto o processo nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS informando a 

alteração do valor a ser descontado do requerido. Sem custas e 

honorários, face a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência 

ao Ministério Público. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003598-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAVILY APARECIDA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

MARIELYN APARECIDA DA SILVA SANTANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANTONIA DA SILVA SANT ANNA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003598-17.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MAVILY APARECIDA DA 

SILVA SANTANA, MARIELYN APARECIDA DA SILVA SANTANNA 

INTERESSADO: ANA ANTONIA DA SILVA SANT ANNA Vistos etc. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Mavily Aparecida 

da Silva Santanna e Marielyn Aparecida da Silva Santanna no intento de 

obter autorização judicial para auferir levantamento de valores não 

sacados em vida pela de cujus Ana Antonia da Silva Santanna. Tendo em 

vista que a parte autora não possui informações acerca do valor 

correspondente, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, Bradesco e Caixa 

Econômica Federal, para que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias, o quantum atualizado a disposição dos herdeiros da falecida Ana 

Antonia da Silva Santanna. Com o retorno do expediente, à conclusão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 03 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003599-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELYN APARECIDA DA SILVA SANTANNA (REQUERENTE)

MAVILY APARECIDA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO CLAUDIO SANTANNA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003599-02.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MAVILY APARECIDA DA 

SILVA SANTANA, MARIELYN APARECIDA DA SILVA SANTANNA 

INTERESSADO: JACINTO CLAUDIO SANTANNA Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Mavily Aparecida 

da Silva Santanna e Marielyn Aparecida da Silva Santanna no intento de 

obter autorização judicial para auferir levantamento de valores não 

sacados em vida pelo de cujus Jacinto Claudio Santanna. Tendo em vista 

que a parte autora não possui informações acerca do valor 

correspondente, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, Bradesco e Caixa 

Econômica Federal, para que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias, o quantum atualizado a disposição dos herdeiros do falecido Jacinto 

Claudio Santanna. Com o retorno do expediente, à conclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cáceres, 03 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004664-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004664-66.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LEILA SILVA DE OLIVEIRA 

INVENTARIADO: MARIO GONCALVES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de inventário dos bens deixados pelo falecido Mario Gonçalves da 

Silva proposta pela Sra. Leila Silva de Oliveira. Pretende a inventariante 

alvará judicial para venda de 09 (nove) semoventes integrantes do acervo 

patrimonial para efetuar o pagamento de dívidas do espólio. Com efeito, 

considera-se “incidental” o alvará requerido no curso do processo de 

inventário ou arrolamento, quando formulado por inventariante, herdeiro ou 

sucessor. Durante o processo de inventário, o espólio pode realizar o 

pedido de alvará para levantamento de valores, entretanto, a transferência 

somente poderá ocorrer quando houver concordância de todos os 

herdeiros. Dessa maneira, a concessão de alvará judicial, no caso em tela, 

é medida cabível, haja vista que se trata de questão simples, que não 

demanda mais provas, à luz dos documentos já acostados aos autos. 

Sobre a matéria, já se decidiu: "(...) O Alvará judicial é um procedimento de 

jurisdição voluntária, em que se objetiva a expedição de um mandado 

judicial para determinar a prática de um ato, sendo, pois, um meio hábil 

para solucionar pequenas questões e, em muitos casos, para evitar o 

processo demorado. (...)." (TJMS - Quarta Turma Cível - Agravo n° 

2001.004418-0, Nova Andradina - Relator: Exmo. Sr. Des. João Batista da 

Costa Marques). Deste modo, ante a concordância dos herdeiros vez que 

possuem o mesmo defensor, o pedido deve ser deferido. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 619 do CPC, defiro o pedido formulado pela 

inventariante, pelo que DETERMINO que se expeça alvará com prazo de 

validade de 30 (trinta) dias, autorizando a venda de 09 (nove) semoventes 

em nome do Espólio de Mario Gonçalves da Silva. Devem ser prestadas as 

contas no prazo de 30 dias nestes autos. Ademais, intime-se o 
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inventariante para cumprimento da determinação anterior, devendo 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 e plano de partilha, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 03 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002023-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. M. D. C. (REQUERENTE)

EVELYN TASSYANE MONTEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002023-71.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EVELYN TASSYANE 

MONTEIRO DA COSTA, NILSON NALBERT MONTEIRO DA COSTA Vistos 

etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Evelyn Tassyane Monteiro da 

Costa por si e representando Nilson Nalbert Monteiro da Costa no intento 

de obter autorização judicial para auferir levantamento de valores 

depositados junto ao Banco do Brasil e da cota do consórcio Grupo Disal 

de titularidade da ‘de cujus’ Edna Monteiro. Juntou os documentos 

pertinentes. Requisitadas informações à agência local do Banco do Brasil, 

confirmou-se a existência de valores nas contas de titularidade da 

falecida (ID 13937647). O Ministério Público manifestou favorável ao pleito 

(ID 14303520). É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos 

processuais, sendo desnecessária a produção de qualquer outro tipo de 

provas nos autos, pois os documentos colacionados pelos requerentes 

são suficientes para análise do pedido, assim passo a análise. 

Compulsando os autos, verifico que há nos autos demonstração de que 

os requerentes são efetivamente herdeiros da “de cujus”, consoante se 

observa por meio dos documentos que instruíram a exordial. Como regra 

geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter autorização 

estatal para que acordos ou manifestação unilateral de vontade produzam 

os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao presente caso. Tenho que 

o interesse da requerente, no caso vertente, encontra-se protegido, 

devendo para tanto ser autorizado o levantamento da quantia existente na 

conta da “de cujus” junto ao Banco do Brasil, bem como a quantia 

referente ao crédito do Consorcio Grupo Disal, grupo 2661, cota 559.0, 

uma vez que não existe óbice aparente à concessão deste. Senão 

vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial trazido à colação: 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL - 

CONSÓRCIO - FUNDO DE RESERVA EM NOME DO DE CUJUS - 

LEVANTAMENTO PELOS REQUERENTES - POSSIBILIDADE. Se os 

requerentes, todos maiores, são os únicos herdeiros do de cujus, não há 

outros bens a partilhar, o crédito é de pequena monta e não há resistência 

do consórcio quanto à pretensão de levantamento do fundo de reserva 

existente em nome do consorciado falecido, defere-se a expedição de 

alvará judicial em favor da esposa e dos filhos do de cujus. (TJ-MG - AC: 

10134091280666001 MG , Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data 

de Julgamento: 25/06/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 01/07/2013) (grifo nosso) "ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO - IRMÃO - 

COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a inexistência de outros 

herdeiros do falecido titular de conta corrente e poupança em instituições 

financeiras, cabível a concessão de alvará judicial para levantamento de 

pequenos valores existentes em contas de titularidade do falecido". (Ap 

155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)” É certo que se 

afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista que 

se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando Evelyn Tassyane Monteiro da Costa por si e representando 

Nilson Nalbert Monteiro da Costa a levantar o saldo existente na conta 

vinculada em nome da “de cujus” Edna Monteiro, bem como a quantia 

referente ao crédito do Consorcio Grupo Disal, grupo 2661, cota 559.0, na 

proporção exata para cada herdeiro. Determino sejam prestadas as 

contas no prazo de 30 dias, nestes autos. Expeça-se o necessário. Sem 

custas, haja vista que os Requerentes são beneficiários da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado e observadas as cautelas legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 03 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003441-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (AUTOR)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DOS SANTOS PUCCI (RÉU)

OTACILIO VICENTE PUCCI (RÉU)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a parte acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003696-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA CORREA DANTAS LIMA (AUTOR)

JOSE RODRIGUES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MASSAD DE BRITO OAB - MT25302/O (ADVOGADO)

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON SOARES DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Demonstrado o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, passa-se a análise da demanda. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de 

título executivo (art. 700 do CPC). Ante a evidência do direito do autor, 

DEFERE-SE de plano a expedição do mandado para cumprimento da 

obrigação e pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 

(quinze dias) na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado 

que, caso a parte requerida o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, 

do CPC). 2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 
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de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 03 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003700-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUIUTABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA COSTA MACIEL OAB - MG107671 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIANE ISAAC LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 03 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003703-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003708-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não 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 – 

Caso comprovado o recolhimento determinado no item 1, antes de 

deliberar sobre o pedido de tutela de urgência, dado que não há qualquer 

evidência da recusa do credor em receber os valores, tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – 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 
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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. 5 – 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. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007032-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR AVELINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – 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. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE as partes, sobretudo 

a parte autora, para que especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando detalhadamente a pertinência para cada 

meio probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 03 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001328-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

herminio nunes alcantara junior (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Dispõe o artigo 362, II do CPC que a 

audiência poderá ser adiada se uma ou ambas as partes não puderem 

comparecer por motivo justificado, sendo certo que o §1º do mesmo 

dispositivo prevê que o impedimento deverá ser comprovado até a 

abertura da audiência. Nota-se que a parte requerente formulou pedido 3 

(três) dias após a realização de audiência perante o CEJUSC, alegando 

impossibilidade de comparecimento em razão de ter estado sob cuidados 

de cirurgião dentista, conforme alega. Não obstante, apresentou 

documento posteriormente à abertura do ato, que restou prejudicado ante 

sua ausência, sendo evidente que não declinou qualquer urgência no 

tratamento mencionado apta a justificar a posteriori sua ausência. Forte 

em tais razões, este Juízo INDEFERE o pedido para designação de nova 

data de audiência. 2 - CERTIFIQUE-SE quanto ao decurso do prazo para 

apresentação de resposta pelo requerido. 3 - Após, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, 

notadamente para especificar as provas que pretende produzir no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 4 – Em seguida, cumpridas as 

determinações anteriores, volte o processo CONCLUSO. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 03 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001701-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MONTEIRO ROCA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – De proêmio, extrai-se do processo que 

devidamente citada a parte requerida apresentou embargos monitórios 

dentro do prazo legal. Diante disso, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestação quanto a defesa apresentada. 2 - Dando seguimento desde 

já ao feito, o processo está 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. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 3 – Tendo em vista que o Novo 

Código de Processo Civil passou não apenas a instigar, mas também exigir 

a prévia tentativa de autocomposição antes do julgamento, tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, 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. 

4 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 5 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 6 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 03 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000393-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Conforme já deferido na decisão de id. 

11431573, segue anexa busca de bens pelo sistema INFOJUD, 

consubstanciado na última declaração de renda e declaração de 

operações imobiliárias dos últimos 5 (cinco) anos. 2 – Em seguida, como 

houve constrição patrimonial e outra medida que afeta o direito da parte 

contrária, INTIME-SE a parte 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 – CUMPRAM-SE. os 
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demais termos da decisão de id. 11431573. Cáceres/MT, 03 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003718-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5126 Nr: 412-04.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPROCAMI-COOP.AGR.REG.PROD. DE 

CANA DE MIRASSOL, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, EGNOMAR DE FREITAS 

TIAGO, EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS, JAIRO SORTICA DE SOUZA 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Código n. 5126

DECISÃO

1 – Considerando a impossibilidade de complementação da diligência pelo 

Oficial de Justiça, uma vez que a carta precatória já foi devolvida a este 

juízo e a petição da parte exequente sequer foi juntada devido à 

devolução da missiva, além do que a cópia de tal petição foi encaminhada 

pelo juízo deprecado por malote (fls. 422/427) para análise por este juízo. 

Sopesando ainda sobre o conteúdo da certidão lançada no anverso da fl. 

416, em que o Oficial de Justiça certifica a ausência informação sobre a 

localização do imóvel para avaliação, este Juízo DEFERE a expedição de 

carta precatória para avaliação do imóvel, observando os limites e 

confrontações indicados à fl. 423.

2 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover o recolhimento das diligências necessárias para a 

distribuição da aludida carta precatória, sob pena de extinção.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 1º de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44734 Nr: 3176-16.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPN, NSN, MCL, MAPN, NSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM&FL, SM&FL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA

RETIRAR DOCUMENTO NA ESCRIVANIA

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, compareça 

nesta escrivania, para realizar a retirada do documento desentranhado 

dos autos (vide despacho - fls. 474).

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136157 Nr: 5327-42.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:, RUBENS CORBELINO JUNIOR - OAB:15904/E

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, informe se 

possui interesse nos bens apontados na pesquisa Renajud efetivada (fls. 

90). Em caso positivo apresente nos autos os dados da localização dos 

veículos, visando incluir restrição de transferência e futura efetivação da 

penhora e remoção.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43122 Nr: 1658-88.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCERES IATE CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:MT- 5.924, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - 

OAB:MT-5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 
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OLIVEIRA - OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT, REINADO 

BOTELHO ACCIOLY JÚNIOR - OAB:7581/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, informe se 

possui interesse no bem apontado na pesquisa Renajud efetivada 

(Renajud – fls. 454). Em caso positivo apresente nos autos os dados da 

localização do veículo, visando incluir restrição de transferência e futura 

efetivação da penhora e remoção do bem (Decisão – fls. 453).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150238 Nr: 8971-56.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cumpre ressaltar 

que a pesquisa via Bacenjud foi efetivada por este r. Juízo restando 

infrutífera (fls. 168/169-v).

 Felipe N. Mattioni

 Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177138 Nr: 518-67.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE DOS SANTOS REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI 

FREIRE, BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar a 

questão de fato descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, 

a ocorrência de usucapião.

Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível a 

realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de agosto de 2018 às 14h30min (MT).

1 - Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC.

 2 - 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).

 3 - 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.

 4- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 201978 Nr: 4656-43.2016.811.0006

 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: OSWALDO JOSE RUIZ PELÁ, ROSEMARY PARAVELA 

PELÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA VOLPE ZANINI MENDES 

BATISTA - OAB:167.562/SP, MARINA GOUVEIA DE AZEVEDO - 

OAB:329.619/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pelos autores.CONDENAM-SE os embargantes ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (art. 85, §2º do CPC).Traslade-se cópia da presente sentença para 

o processo de execução apenso (Autos nº 412-04.1998.811.0006 Código 

5126).No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 1º de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149648 Nr: 8322-91.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBDOE, ACBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64078 Nr: 1595-92.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV, LFEHV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58016 Nr: 4362-40.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALP, CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVP, JGOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Checchin Júnior - 

OAB:3329

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA
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MANIFESTAR SOBRE INFOJUD POSITIVO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias manifeste quanto 

ao conteúdo da pesquisa realizada via INFOJUD (fls. 186/190), 

promovendo o andamento do feito e pleiteando o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142832 Nr: 675-45.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPR, APR, AMDBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD POSITIVO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse no bem encontrado via pesquisa RENAJUD (fls. 114). 

Em caso positivo deverá o causídico apresentar nos autos os dados da 

localização do veículo, visando incluir restrição de transferência e futura 

efetivação da penhora e remoção.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98977 Nr: 4063-24.2010.811.0006

 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: VRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD POSITIVO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse no bem encontrado via pesquisa RENAJUD (fls. 171). 

Em caso positivo deverá o causídico apresentar nos autos os dados da 

localização do veículo, visando incluir restrição de transferência e futura 

efetivação da penhora e remoção.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192874 Nr: 10083-55.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD E INFOJUD POSITIVO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias:

 1) – Manifeste nos autos informando eventual interesse no bem apontado 

na pesquisa RENAJUD (fls. 55). Em caso positivo deverá o causídico 

apresentar os dados da localização do veículo, visando incluir restrição de 

transferência e futura efetivação da penhora e remoção;

2) – Manifeste quanto ao conteúdo da pesquisa realizada via INFOJUD (fls. 

57/61), promovendo o andamento do feito e pleiteando o que entender de 

direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142094 Nr: 11873-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM, JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD POSITIVO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse nos bens encontrados via pesquisa RENAJUD (fls. 

121). Em caso positivo deverá o causídico apresentar nos autos os dados 

da localização dos veículos, visando incluir restrição de transferência e 

futura efetivação da penhora e remoção.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68231 Nr: 5671-62.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD E INFOJUD POSITIVO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias:

 1) – Manifeste nos autos informando eventual interesse nos bens 

apontados na pesquisa RENAJUD (fls. 137). Em caso positivo deverá o 

causídico apresentar os dados da localização dos veículos, visando incluir 

restrição de transferência e futura efetivação da penhora e remoção;

2) – Manifeste quanto ao conteúdo da pesquisa realizada via INFOJUD (fls. 

139/142), promovendo o andamento do feito e pleiteando o que entender 

de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153715 Nr: 1038-95.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEECDMPC, HMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZADV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394/MT, CLAUDIA MIKI TANITA - OAB:15.018, 

NESTOR DA SILVA LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, informe se 

possui interesse no bem apontado na pesquisa Renajud efetivada (fls. 

72). Em caso positivo, apresente nos autos os dados da localização do 

veículo, visando incluir restrição de transferência e futura efetivação da 

penhora e remoção.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189181 Nr: 7718-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DA SILVA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ROSÁRIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 (...) Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:(A) 

Se a parte autora detinha a posse do imóvel;(B) Caso positivo, por quanto 

tempo; (C) Se houve esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e 

se a parte demandada impede o acesso ao imóvel do autor;(D) A que título 

era exercido o direito de passagem pela propriedade da parte demandada; 

e(E) Se a área discutida se trata da única passagem de acesso ao imóvel 

da parte autora.No ponto, intimadas as partes para especificarem as 

provas, pugnaram pela produção de prova oral em audiência, além de 

inspeção judicial “in loco” (fls. 97/99).Dessa feita, a fim de que sejam 

esclarecidos os pontos controvertidos fixados, DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2018 às 14h30min. 

INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 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). (...)EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo 

depoimento pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena 

de confissão em caso de não comparecimento.Por outro lado, uma vez 

que a área encontra-se devidamente identificada nos autos, inclusive, com 

registros fotográficos, bem como que eventuais questões pendentes de 

esclarecimento poderão ser tranquilamente aclaradas por meio da prova 

testemunhal, este Juízo INDEFERE o pedido de inspeção judicial “in loco”, 

mormente por não visualizar, “a priori”, quaisquer das hipóteses previstas 

no art. 483 do CPC.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165274 Nr: 2924-95.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILLI - COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo autor para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor 

indicado no demonstrativo de fls. 20/21, devidamente atualizado com os 

encargos pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo 

que, a partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda.CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Por 

corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 01 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170670 Nr: 6786-74.2014.811.0006

 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: SARA LAURENTINO SILVA MORENO, WAGNER 

MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES, VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/O, PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474, THIAGO TAGLIAFERRO 

LOPES - OAB:OAB/SP 208.972

 Código: 170670

DECISÃO

1 – Em que pese o pleito de julgamento antecipado formulado pelas partes 

(fls. 184/187), diante da natureza da demanda, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de outubro de 2018, às 15h30min (MT).

2 - Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para 

que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão, com base nos pontos controvertidos fixados às fls. 

181/182, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 

do CPC.

 3 - 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).

 4 - 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.

 5 - CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 01 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167311 Nr: 4107-04.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MIRIAN COSTA LEONEL, MARCO ANTONIO 

CAMPOS LEONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SABÓIA BICUDO, ASSOCIAÇÃO 

CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:OAB/MT 9223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:OAB/MT 9223, FLAVIA SANT'ANNA - OAB:65122/RJ, 

FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT 3574

 (...)Sendo assim, este Juízo rejeita a preliminar alegada.(...).este Juízo 

INDEFERE as preliminares em tela.(...) os pontos controvertidos sobre os 

quais recairá a perícia, quais sejam: A) a existência de negligência e 

imperícia no atendimento médico pelo demandado;B) a causa do óbito do 

feto e o nexo de causalidade com eventual conduta praticada pelo 

demandado;C) a responsabilidade do hospital demandado eD) a extensão 

dos danos sofridos pela parte autora(...)1 – DEFERE a realização de prova 

pericial indireta e, em observância ao que determina o § 1º do art. 156 do 

CPC, NOMEIA como perita a médica Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares 

(CRM-MT 2324) (...) que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 422 do Código de Processo 

Civil), que deverá, a partir dos pontos controvertidos, apresentar o valor 

dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias.2 – Após, INTIMEM-SE 

as demandadas - ambas fizeram pedido de perícia nos autos, nos termos 

do artigo 95 do CPC - para o adimplemento dos honorários periciais, que 

deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a 

intimação para tal fim, sob pena de preclusão.3- Em seguida, INTIME-SE o 
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perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos 

trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 4 – 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. (...) 7 – Após, CONCLUSOS para 

designação de audiência de instrução e julgamento.8 - CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002734-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TORRES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a mencionar a juntada de comprovante de renda, contudo, 
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sem fazê-lo. Portanto, as provas trazidas com a inicial não são suficientes 

para contrariar o fato de que se trata de produtora rural (nota fiscal 

anexa), bem como que se dispôs a investir quantia superior a 6 (seis) 

salários mínimos, o que por si só denota a inexistência de situação de 

miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a requerente 

poderia ter apresentado extratos bancários comprovando ausência de 

movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo certidões de 

não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o 

benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 03 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003702-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN MEDEIROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GONCALVES OAB - PR60332 (ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003705-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Da verificação dos dados contidos na plataforma 

virtual PJE, observa-se que houve o ajuizamento anterior do processo n. 

1006469-54.2017.8.11.0006 perante o Juizado Especial Cível desta 

Comarca. Referido processo possui o mesmo objeto se comparado com o 

presente feito. Em análise detida daquele processo, constata-se que o 

mesmo foi extinto sem resolução de mérito no mês de Abril/2018 (período 

anterior à propositura deste feito), em razão do não comparecimento da 

parte autora em audiência de conciliação, sendo-lhe cominada penalidade 

de não poder repetir o ajuizamento da ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais. 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 Juizado Especial 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, deve-se 

ocorrer aqui o deslocamento de competência em favor daquele Juízo. 

Assim sendo, tem-se o Juízo Juizado Especial desta Comarca é prevento 

para processar a julgar a presente ação. Forte em tais razões, este Juízo 

DETERMINA a redistribuição deste feito ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, nos termos do art. 286, II do Código de Processo Civil. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003041-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados 

alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu 

não comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. 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, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 
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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. Cáceres/MT, 03 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002696-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados 

alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu 

não comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. 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, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor 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. Cáceres/MT, 03 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004749-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZO MOTTA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que o 

requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo. Cumprimento da liminar e citação da parte requerida 

(id. 11699582). Mesmo devidamente citado, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. O 

processo veio concluso. II – Fundamentação Com efeito, a requerente 

afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do 

financiamento do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora a 

parte requerida tenha sido regularmente citada e intimada da busca e 

apreensão do bem, deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 03 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000541-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 
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13657099), informando novo endereço. Cáceres, 3 de agosto de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001646-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO)

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14360571), inteiro teor da certidão do senhor meirinho. Cáceres, 3 de 

agosto de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000003-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C PIRES ORTEGA IMOBILIARIA - ME (RÉU)

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000003-10.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 3.698,56; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Parte Ré: RÉU: 

J C PIRES ORTEGA IMOBILIARIA - ME, JOSE CARLOS PIRES ORTEGA 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em 

vista o contido na certidão do oficial de justiça de ID-12729364. 

Cáceres-Mt, 3 de agosto de 2018. Atenciosamente, SOLANGE BISCARO 

MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003893-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO MARTINS (EXECUTADO)

JOSE PAULO MARTINS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003893-88.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 22.357,45; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE PAULO MARTINS - ME, JOSE PAULO MARTINS 

Procedo a INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, 

no prazo de 10 (dez)dias, manifestarem acerca da CERTIDÃO e TERMO 

DE PENHORA de ID- 13662656 e 13631700, requerendo o que entender de 

direito. Cáceres-MT, 3 de agosto de 2018. Atenciosamente, SOLANGE 

BISCARO MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001234-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALBIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001234-72.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 6.274,46; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: REQUERIDO: DALBIANE RIBEIRO DE 

OLIVEIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

representante legal da parte autora, para, no prazo de 10 (dez)dias, 

manifestar acerca do contido na certidão do oficial de justiça de ID- 

12676957, requerendo o que entender de direito. Cáceres-MT, 3 de agosto 

de 2018. Atenciosamente, SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005152-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESES MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 3 

de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004062-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLLA OURIQUES OAB - DF34217 (ADVOGADO)

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR 

Certifico que a parte requerida apesar de devidamente citada/intimada, 

deixou transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da dívida. Com 

efeito impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

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

Cáceres-MT, 3 de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000599-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NATALY GISELE ALVES LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 3 

de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004662-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Processo: 1004662-96.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

8.734,58; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14009060), inteiro teor da certidão do senhor meirinho. Cáceres, 3 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

 

Aguardando cumprimento de mandado de constatação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003706-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON LYNIKER SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003706-46.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MAKSON LYNIKER SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de posterior análise 

das condições da ação e pressupostos processuais, e ainda 

considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que 

instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 03 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003639-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ZARZENON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003639-81.2018.8.11.0006. AUTOR: 

DEBORA ZARZENON RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Defiro provisoriamente 

a gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Pretende a autora que seja declarada 

antecipadamente a concessão de tutela. A pretensão da credora possui 

amparo processual. Por outro lado, considero que a medida é por demais 

substancial e não apresenta contornos de imediatidade (risco de 

perecimento do direito) caso seja privilegiado o contraditório. Sendo assim, 

postergo à análise após a resposta do Requerido, ressaltando que os 

questionamentos são matérias que não demandam dilação probatória. 

Caceres, 03 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001925-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os 

autos com a finalidade de promover a intimação da parte autora, para, 

querendo, executar a sentença, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINO DE SOUZA (RÉU)

CLAUDIA LUCIA ALT (RÉU)

RUBENS ALT (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007859-59.2017.8.11.0006. AUTOR: 

PEDRO BARBOSA DA SILVA RÉU: RUBENS ALT, CLAUDIA LUCIA ALT, 

CONSTANTINO DE SOUZA Recebo a emenda de id.Num. 13864052. Inclua 

Manoel Gomes de Arruda, Celestino Brasil de Alcantara e Sebastião 

Ricardo de Arruda no pólo passivo da ação. Antes, deverá a parte Autora 

emendar a inicial para cumprir o disposto no art. 319, inciso II do CPC. Fixo 

prazo de 15 dias para tal. Intime-se. Sendo efetuada a emenda, retorne 

concluso. Caceres, 03 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005516-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO RODRIGUES OAB - MT13503/O-O (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005516-90.2017.8.11.0006. AUTOR: 

EVANIL LEITE DA SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Cuida-se de ação 

revisional de contratos. Consta na exordial que a Autora realizou várias 

operações junto ao Requerido, com apontamento de desconformidade 

entre os valores contratados e os valores efetivamente repassados. Na 

contestação a parte Requerida fez alusões genéricas defendendo as 

contratações e não apresentou nos autos informações claras, objetivas, e 

inclusive omitiu esclarecimentos para que o juízo possa ter maiores 

elementos para sopesar os argumentos e decidir o pedido de tutela. 

Lembro que as partes tem o dever de colaboração na exposição dos 

fatos, comportamento totalmente diverso da parte Requerida. Por tratar-se 

de relação de consumo, a hipossuficiência da Autora, e a obrigação da 

Requerida em comprovar a regularidade dos empréstimos, inclusive os 

respectivos repasses, decido pela inversão do ônus da prova. Determino 

a intimação da parte Requerida para que no prazo de 15 dias preste 

informação detalhada e pormenorizada de todas as operações discutidas 

na lide, devendo, de forma objetiva, explicar: 1 - em que consistiu a 

primeira operação - CONTRATO 845354128: contratação nova e/ou 

renegociação de operações anteriores. Se renegociação, deverá indicar 

em que consistiu à pretérita, saldo devedor, eventual complementação da 

operação, taxa de juros, critério adotado para liquidação antecipada das 

parcelas eventualmente vincendas; de igual forma, deverá explicar a 

diferença apontada na exordial 1.1 - deverá explicar quantas parcelas 

foram liquidadas do CONTRATO 845354128, eventual inadimplemento de 

alguma parcela, etc ...; 2 - se a operação contrato 858606984 trata-se de 

novo empréstimo e/ou liquidação da operação - CONTRATO 845354128, 

com menção do valor contratado, valor repassado para a Autora. Para o 

caso de renegociação da operação anterior, deverá indicar a quantidade 

de parcelas vincendas, qual o saldo devedor, qual o critério adotado para 

mensurar e deduzir os juros proporcionalmente das parcelas vincendas - 

liquidação antecipada, assim como se foi realizada alguma 

complementação - repasse em dinheiro para a Autora; 3 - em que 

consistiu a operação contrato 883968028, com explicação detalhada, nos 

moldes antes descrito e; 4 - se foram realizadas novas operações de 

renegociação, empréstimos, etc .... até o ajuizamento da ação e qual a 

situação consolida e atual da dívida. Vindo a informação, retorne concluso 

para análise do pedido de tutela. Para o caso do Requerido novamente 

deixar de atender explicações pertinentes, reincidindo na defesa genérica, 

e não cumprir com seu ônus processual, desde já concedo a tutela 

pleiteada para suspender a exigibilidade de todos os contratos firmados 

pela Autora, até últerior decisão deste juízo. Para tanto, oficie para a 

Secretaria de Administração do Estado para proceder a exclusão dos 

descontos das parcelas dos empréstimos do Banco do Brasil. Intime-se. 

Caceres, 03 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002560-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002560-67.2018.8.11.0006. AUTOR: 

EVERTON SANTANA DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 03 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

autora para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 

7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data 

aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

Diante disso, solicito que sejam consignadas no mandado, além das 

determinações contidas na decisão, as informações acima. JOEL SOARES 

VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001702-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MONTEIRO ROCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 12811094), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres-MT, 3 de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 226812 Nr: 12020-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO MONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA, VALTRA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE RIDOLFO PIVA - 

OAB:74.917, FERNANDO CERQUEIRA CESAR BAPTISTA - OAB:177042 

OAB/SP, MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9304/MT

 Vistos etc.

 Na petição de fls. 134/140 o Exequente almeja que incida em desfavor do 

devedor Defant & Defant Ltda.

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 da 

devedora 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 da executada, deverá a mesma ser intimada pessoalmente 

(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 CPC).

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 05 (cinco) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pela executada, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

Defiro o pedido de fls. 161 e restituo prazo para a Requerida AGCO do 

Brasil Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda manifestar sobre o pedido 

de complementação da condenação, como já deferido no despacho 

anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 28292 Nr: 3521-50.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO VITTORAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A

 Vistos, etc.

 A diligência requerida às fls. 198/199 já foi realizada por este Juízo 

(fls.151/153) e não retornou resultado positivo.

 Sendo assim, indefiro o pedido.

 Considerando que já foram realizadas várias diligências para satisfação 

do crédito exequendo, restando estas infrutíferas, arquive-se o feito sem 

baixa por 01(um) ano (art. 921, inciso III, §1º, CPC) ou até ulterir indicação 

de bens pela parte Exequente.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 52625 Nr: 1808-35.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP & COMÉRCIO, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, CAROLINA B. P. SALVADOR - OAB:MT/10.279, EDUARDO FARIA 

- OAB:4318, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, RENATA 

ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9246-MT

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 841/843.

 Havendo demanda em que há expectativa de direito de crédito do 

devedor, é possível a penhora no rosto dos autos da referida ação, para 

que, sendo proferida decisão em seu favor, sejam penhorados eventuais 

bens que vierem a lhe pertencer.

 Essa é a interpretação que se extrai do art. 860 do Código de Processo 

Civil, in litteris:

 Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao 

direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja 

efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao 

executado.

Ademais, ao cuidar do rol preferencial de penhora, o art. 835 garante a 

possibilidade da penhora de outros direitos, conforme se extrai do inciso 

XIII do disposto legal mencionado.

 Sendo assim, considerando ainda que foram tentados outros meios para 

satisfação da dívida, sem, contudo, que trouxessem resultados positivos, 

com fulcro nos arts. 835, inciso XIII e 860 ambos do Código de Processo 

Civil, defiro o pedido da Credora para determinar a penhora do crédito 

objeto desta lide no rosto dos autos de nº 49199-31.2013.811.0041, 

Código 84597.
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 Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá para que proceda com a penhora no rosto dos autos de 

nº49199-31.2013.811.0041 do valor de R$36.381, 14 (trinta e seis mil 

trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).

 Sem prejuízo, intime-se o Credor para que requeira outras medidas que 

entender pertinentes para satisfação da dívida, inclusive manifeste quanto 

ao interesse na anotação da dívida nos registros do Seras e averbação 

de indisponibilidade de bens móveis e imóveis da Executada no Centro 

N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional. Fixo prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190027 Nr: 8298-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO ALVES GOMES, WAGNER BRENTANI 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Segue, em anexo, alvará para levantamento dos valores bloqueados em 

conta de titularidade do Executado (fls. 77/79), expedidos em favor da 

conta indicada à fl. 83.

 Antes de analisar o pedido de sobrestamento dos autos (fl. 128) 

reoportunizo à parte credora se manifestar quanto ao último parágrafo do 

despacho de fl. 103 no prazo de 10 dias.

 No mesmo prazo manifeste-se quanto ao 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 SerasaJud.

Após, novamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 197447 Nr: 1945-65.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CLAUDINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DE ARRUDA, EVANIL 

DA COSTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO CUNHA - OAB:14008, 

WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos, etc.

 Antes de analisar o pedido de fls. 188/201, nos termos do art. 9º do CPC, 

manifestem-se os devedores no prazo de 10 dias.

 No mesmo prazo manifeste-se o Credor quanto ao 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 SerasaJud.

Após, novamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 144297 Nr: 2234-37.2012.811.0006

 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: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA PINHEIRO LACERDA - 

OAB:DF/39325, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - 

OAB:9498-MS, VIRGILIO FERREIRA DE PINHO NETO - OAB:15422

 Vistos, etc.

 Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 561 e expeça-se mandado/CP 

para penhora e avaliação de bens e intimação do Executado.

 Manifeste a parte Exequente sobre a certidão de fls. 562 em 15 dias.

No mesmo prazo, esclareça o Exequente quanto ao 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 Serasajud.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148869 Nr: 7429-03.2012.811.0006

 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): ODEIR BATISTA SOUTO, IVANILDA DONIZETE 

DE LIMA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Dos endereços obtidos na pesquisa de fls. 202 ainda não foi diligenciado 

na Rua Frederico Josete nnº 638, Santo Afonso-MT. Assim, determino a 

expedição de carta de citação em nome dos dois Executados.

Acaso não sejam localizados, cite-os por edital, anotando que para o caso 

de não pagamento da dívida no prazo legal, implicará na conversão do 

arresto em penhora.

Diante da manifestação favorável às fls. 204, oficie ao Serasa e ao 

Cadastro de Indisponibilidade de bens, este no limite da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163122 Nr: 407-20.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEDRO AQUINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A diligência requerida à fl. 143 já foi realizada por este Juízo (fls. 129/131) 

e não retornou resultado positivo.

 Sendo assim, indefiro o pedido.

 Reoportunizo o credor se manifestar quanto ao interesse na averbação 

desta ação nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, 

§3º do CPC, bem como indicar bens passíveis de penhora no prazo de 10 

dias.

 Acaso não se manifeste, arquive-se sem baixa pelo prazo de 01 (um) ano 

(art. 921, inciso III, §1º, CPC) ou até ulterior indicação de bens pelo 

Exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 191567 Nr: 9283-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO, EVA LOPES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CARAMUJO LTDA, MIRKO FRANK 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Vistos, etc.
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 Intimem-se os Autores por meio de seu advogado paraque se manifestem 

e providenciem a juntada do documento solicitado pelo Estado de Mato 

Grosso às fls. 120/125, qual seja, certidão para fins de usucapião a ser 

expedida pela INTERMAT.

 Para tanto, anoto o prazo de 30 dias.

 Após, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210179 Nr: 10172-44.2016.811.0006

 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: JASÔ CANDIDO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA MARIA FERREIRA CARDOSO, ELPIDIO 

MAGALHÃES PINA, SAULO MAGALHÃES PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791, MANOEL ALVARES DE CAMPOS - OAB:1127 -A

 Especifiquem as partes as provas que efetivamente pretendem produzir, 

justificando a pertinência e utilidade, em 10 dias.

Designe audiência de tentativa de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário.

Postergo à análise do pedido de tutela apresentada na reconvenção após 

a realização da audiência, e se infrutífera, a composição.

Atentem-se as partes à advertência contida no art. 334, §8º do CPC, onde 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será reputado 

como ato atentatório á dignidade da justiça e ensejará a imposição de 

multa de até 2% (dois por cento) sobre a vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, valor este que será revertido em favor do Estado.

Proceda a intimação das partes para comparecimento, na pessoa de seus 

Procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 197210 Nr: 1756-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELEY GATTASS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERALDO PINTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Autora para que apresente novo cálculo atualizado da 

dívida de acordo com os termos fixados na sentença de fls. 81/82, 

notadamente considerando para fins de atualização o vencimento de cada 

parcela, devendo, ainda, excluir a aplicação de multa e honorários 

advocatícios da fase de cumprimento de sentença, que somente terão 

incidência após a decorrência do prazo voluntário para pagamento.

 Ademais, a Credora deverá especificar efetivamente o valor atualizado da 

dívida para pagamento, devendo ser condizente o cálculo apresentado.

 Esclareça ainda quanto ao seu interesse na cobrança dos honorários de 

sucumbência arbitrados na fase de conhecimento (fls. 81/82), devendo, 

caso de seu interesse, indica-los para cumprimento de sentença.

 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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135554 Nr: 4653-64.2011.811.0006

 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: AMAURICIO DA CUNHA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 INTIMAÇÃO da parte requerida BANCO BMG S/A, na pessoa de seu 

advogado, para tomar conhecimento que a petição protocolada sob o 

n.238107 em 30/07/2018 encontra-se com as folhas em branco, 

impossibilitando sua juntada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 176898 Nr: 401-76.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TAVARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - OAB:19218/MT

 Vistos, etc.

 Reoportunizo à parte Credora cumprir com o determinado no último 

parágrafo do despacho de fl. 196 – verso, notadamente devendo 

comprovar que diligenciou no Cartório de Registro de Imóveis em busca de 

bens passíveis de penhora, requerendo o que entender pertinente para 

satisfação da dívida.

 Para tanto, anoto o prazo de 10 dias.

 No mesmo prazo, deverá o Exequente se manifestar quanto o interesse 

em averbação de indisponibilidade de bens móveis e imóveis da Executada 

no Centro Nacional  de Indisponibi l idade de bens - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional.

Após o decurso do prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157666 Nr: 5377-97.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDROM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

TRANSPORTES LTDA, CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - 

OAB:21.585 OAB/SP, JACK IZUMI OKADA - OAB:90.393 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime pessoalmente a parte Exequente para promover a citação dos 

Executados, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170192 Nr: 6408-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARADELA TRANSPORTES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO DE SOUZA NEVES, LOVEX 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA, RODOCON COSNTRUÇÕES 

RODOVIÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:27.853, JOSÉ CARLOS DE MELLO FILHO - OAB:6341, 

MARCONDES BRAULIO DE PAIVA - OAB:27.853, RODOLFO GERMANO 

TAQUES - OAB:18242/O

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o RECURSO DE APELAÇÃO 

de fls.371/396 foi protocolado tempestivamente. Razão pela qual, INTIMO a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 219741 Nr: 6984-09.2017.811.0006

 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: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - 

FUNCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 Vistos etc. ... Sabe-se que a conexão opera-se quando entre dois ou 

mais processos houver comunhão de causa de pedir ou pedido. Senão, 

vejamos: ... Partindo-se disto, ainda que em ambos os processos haja a 

identidade de partes, o mesmo não se pode dizer em relação ao seu objeto 

ou causa de pedir. Enquanto neste feito discute-se suposta obrigação da 

ré em pagar/restituir valores supostamente aplicados pelo autor em 

momento anterior em decorrência de aparente fundo de previdência 

complementar, no feito em curso no Juízo de Cuiabá há a execução de 

crédito com garantia hipotecária. Com efeito, não se nota a identidade de 

pedidos ou causa de pedir a ensejar a reunião dos processos conforme 

pretendido pelo autor. Ademais, não há que se falar em risco de decisões 

conflitantes entre as demandas destacadas de modo que também não há 

que se falar em reunião dos processos por força do disposto no art. 55, 

§3° do CPC. Sendo assim, INDEFIRO a remessa do processo ao Juízo da 

Capital do Estado devendo aqui permanecer até o exame de mérito, eis 

que inexistente qualquer causa que dê azo ao deslocamento de 

competência. Ademais, anoto o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

partes esclareçam se possuem interesse em produzir outras provas no 

processo, sendo que como o autor já indicou o interesse da prova pericial, 

deverá através desta oportunidade, justificar a pertinência da prova 

almejada para a elucidação da matéria debatida, podendo ainda 

complementar sua pretensão probatória, desde que devidamente 

fundamentada e justificada (art. 139, VI do CPC). No mesmo prazo, além 

da indicação das provas, deverá a parte ré se posicionar/manifestar 

quanto o requerimento de exibição das planilhas com informações 

atualizadas relativas aos valores descontados em folha de pagamento do 

autor no período de 04/08/1982 a 27/05/1996. Findo o prazo, retorne 

concluso para o saneamento ou julgamento antecipado, mormente para a 

análise da questão prejudicial de mérito suscitada na contestação 

(prescrição) e se for o caso, posteriormente deliberar sobre as provas 

postuladas pelas partes. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155884 Nr: 3466-50.2013.811.0006

 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): ADILSON DE OLIVEIRA CAMPOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido. Intime-se o requerido a fim de que indique bens passíveis 

de penhora no prazo de 15 dias, bem como para que informe o paradeiro 

dos veículos apontados à fl. 102, dentre eles a motocicleta objeto da ação 

de busca e apreensão (Yamaha/Factor YBR125), sob pena de 

caracterização de atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa de até 

20% sobre o montante da dívida (art. 774, incisos, II, III, IV, V, e parágrafo 

único do Código de Processo Civil).

Sem prejuízo e no mesmo prazo, deverá a Credora diligenciar no Cartório 

de Registro de Imóveis em busca de bens passíveis de penhora, 

comprovando o resultado nos autos.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148946 Nr: 7518-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA-ME, 

MARCELO SILVA, ANDREA CARLA ALVES FIGUEIREDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 Vistos, etc.

 A parte Exequente vem demonstrando desídia, pois foi instada a 

manifestar quanto o interesse na averbação da ação no Serasa e 

quedou-se inerte. Reoportunizo manifestar sobre tal ponto, em dez dias.

No extrato das declarações de Imposto de Renda do Executado Marcelo 

Silva (fls. 176/195) consta a indicação de bens móveis.

 Contudo, entendo pertinente o pedido a fim de averiguar a existência de 

veículo em nome da empresa executada e eventuais bens não declarados. 

Manifeste-se a parte Credora quanto ao resultado (em anexo) no prazo de 

15 dias, inclusive quanto aos bens indicados nas declarações de Imposto 

de Renda, requerendo o que entender pertinente para satisfação da 

dívida.

 Sem prejuízo, no mesmo prazo deverá o Exequente comprovar que 

diligenciou no Cartório de Registro de Imóveis em busca de bens passíveis 

de penhora, bem como esclarecer quanto ao interesse na adjudicação dos 

bens penhorados e não arrematados no leilão.

 Manifeste-se, ainda, quanto o interesse em averbação de 

indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos Executados no Centro 

N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional.

Após o decurso do prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 144893 Nr: 2899-53.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, LUIZ ROBERTO HENRIQUE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ausente a indicação de bens e não tendo êxito nas diligências já 

realizadas, com suporte no art. 921, inciso III, §1º do CPC, arquive-se sem 

baixa estes autos pelo prazo de 01( um) ano ou até ulterir indicação de 

bens pela parte Exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141028 Nr: 10688-40.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENILDE GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 Vistos, etc.

 Quanto à requisição de declarações de Imposto de Renda, indefiro o 

pedido tendo em vista que a diligência já foi realizada (fls. 88/97).

 Apresente o Credor demonstrativo atualizado da dívida, no prazo de 

quinze dias.

No mesmo prazo deverá o Exequente:

• Comprovar que diligenciou no Cartório de Registro de Imóveis em busca 

de bens passíveis de penhora da devedora.
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 Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101511 Nr: 6607-82.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANNA BATISTA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Vistos, etc.

 Defiro o prazo solicitado.

Decorrido o prazo, intime-se o Credor para que requeira o que entender 

pertinente em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196764 Nr: 1530-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de reparação civil por danos materiais e morais 

proposta por SICREDI SUDOESTE/MT em face de ALIPIO ALVES GOMES, já 

devidamente qualificados.

 Compulsando os autos, verifico que por meio da decisão de fl.77 o Credor 

foi intimado para:

• Diligenciar no Cartório de Registro de Imóveis em busca de bens 

passíveis de penhora;

• Informar seu interesse na averbação desta ação nos órgão de proteção 

ao crédito;

• Manifestar sobre o resultado da pesquisa de veículos;

No entanto, ao se manifestar às fls. 84/86 o Credor reiterou o pedido de 

pesquisa de veículo, contudo, deixou de se manifestar quanto às 

providências supracitadas, sendo reoportunizado que o fizesse no prazo 

de 15 dias sob pena de extinção sem resolução do mérito (fl. 88).

 Ocorre que, à fl. 89, a parte credora requereu a expedição de ofício ao 

Detran para obtenção dos prontuários dos veículos, entretanto, deixou 

novamente de se manifestar quanto as determinações anotada na decisão 

de fl. 77.

 Deste modo, há desídia do autor que demonstra indiferença quanto as 

determinações deste Juízo que visam a satisfação de seu crédito, 

deixando, deste modo, de promover os atos e diligências necessárias 

para impulsionar o andamento do feito.

 Com efeito, o processo encontra-se parado há mais de 30 (trinta) dias, 

por omissão da parte autora, sendo, portanto, medida imperativa a sua 

extinção.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Intime-se.

Custas já recolhidas.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 47372 Nr: 4783-64.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE APOLONIO AKERLEY, LUZINETE AKERLEY 

HUGHES, LUIZ SAMARTANO, PEDRO DA SILVA LARA JUNIOR, JOCILENE 

DA SILVA AKERLEY LARA, MARIA ELOÍSA AKERLEY SAMARTANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON FERREIRA DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita.....Certifico e dou fé, que 

em cumprimento ao mandado da 3ª VARA CIVEL. Dirigi-me ao endereço 

indicado no mandado por tres vezes, ate que consegui encontrar o 

requerido que informou-me que os veiculos a serem penhorados, uns 

foram vendidos e outros foram desmontados como sucata. Ante o 

exposto não foi possivel pnehorar os veiculos indicado no mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 102775 Nr: 7872-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO TEODORO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente a Requerida para cumprir com a obrigação 

estabelecida, qual seja, providenciar a baixa de toda dívida tributária 

pendente relativa ao veículo objeto da ação, que se encontra registrado 

em nome do Autor, podendo, para tanto, providenciar pessoalmente a 

baixa ou depositar em Juízo o valor indicado pelo Autor para pagamento 

da dívida (fl. 440/441).

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias sob pena de multa que fixo no importe 

de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 139, inciso IV do CPC.

Ademais, fica advertida a parte Ré que ausência de cumprimento da 

obrigação poderá acarretar, além da multa, em medidas expropriatórias a 

serem determinadas para satisfação da obrigação.

 Concomitante fica a Requerida intimada ainda por meio de seu advogado 

através de publicação no DJE.

 Após o decurso do prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158420 Nr: 6159-07.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Este juízo desconhece a existência de algum sistema que indique a 

localização de bens. Sendo assim, a menos que o Autor indique se o 

veículo tem instalado algum rastreador via satélite, fica indeferido o pedido.

Ademais verifica-se que antes de proceder com a extinção do feito a 

ultima manifestação da parte foi sobre o recolhimento de diligência, o qual 

não foi realizado e tinha a finalidade de tentar a intimação no endereço de 

fls. 61.

Isto posto, manifeste a parte Exequente no prazo de 10 (dez) dias sobre o 

que entender pertinente, bem como sobre a opção da conversão para 

execução.

Anoto que realizei buscas do endereço e consta:

CPF: 006.095.111-73

Nome Completo: RODRIGO HENRIQUE DA SILVA

Nome da Mãe: JOSELITA RIBEIRO DA SILVA

Data de Nascimento: 30/01/1986

Título de Eleitor: 0025577641864

Endereço: AV TALHAMARES 1250 FUNDOS JARDIM MARAJOARA

CEP: 78200-000

Municipio: CACERES
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UF: MT

Dados do Eleitor

Nome RODRIGO HENRIQUE DA SILVA

Título 025577641864

Data Nasc. 30/01/1986

Zona 6

Endereço AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 253 - CENTRO

Município CÁCERES

UF MT

Data Domicílio 20/02/2002

Nome Pai ONORIO HENRIQUE DA SILVA

Nome Mãe JOSELITA RIBEIRO DA SILVA

Naturalidade TERRA NOVA DO NORTE, MT

Cód. Validação e15df24ae770e7d484216710c716a544

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 143281 Nr: 1173-44.2012.811.0006

 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: BENEDITA IVONE ADORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA KOPP, DILMA NADIR RAMOS KOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Atento aos autos verifica-se que o Exequente requer a constrição de 

valores via diligência no sistema BACENJUD, dado ao lapso de tempo 

desde a última tentativa hei por bem deferir o pedido retro.

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, intime por edital e via Curador, 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, requerendo sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo 

executado, nos moldes acima em caso de indisponibilidade parcial. Assim 

como para que diligencie perante os Cartórios de Registro de Imóveis em 

busca de bens passíveis de penhora.

Intime-se. Cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003704-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS CARLOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003704-76.2018.8.11.0006. AUTOR: 

EZEQUIAS CARLOS RODRIGUES RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por EZEQUIAS CARLOS 

RODRIGUES em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Da verificação dos 

dados contidos na plataforma virtual PJE, observo que houve o 

ajuizamento anterior do processo n. 1006461-77.2017.8.11.0006 (Juizado 

Especial). Referido processo possui o mesmo objeto se comparado com o 

presente feito. Efetuando a leitura daquele feito constata-se que o mesmo 

foi extinto sem resolução de mérito no mês de Junho/2018 (período 

anterior à propositura deste feito). 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 Juizado Especial 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, deve-se 

ocorrer aqui o deslocamento de competência em favor daquele Juízo. 

Assim sendo, reconheço que o Juízo Juizado Especial desta Comarca 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 Juizado Especial Cível deste foro. Intime-se. 

Cáceres/MT., 03 de Agosto 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002049-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BATISTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PIRES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002049-69.2018.8.11.0006. AUTOR: 

FERNANDO BATISTA RIBEIRO RÉU: JOSE PIRES DOS SANTOS O Autor foi 

intimado para emendar a inicial, e concedido prazo sumplementar, deixou 

transcorrer o prazo. Deste modo, da análise dos autos, alternativa não 

resta senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto 

no artigo 321 do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido: “...no caso 

de um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor 

tenha tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho 

viável ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” ((in Manual do Direito 

Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª 

edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pag. 539). Ante o exposto, 

com fulcro no parágrafo único do artigo 321, 330, inciso IV e no artigo 485, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito. Transitada em julgado, providencie a baixa. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 03 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006992-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

JAISON NUNES CORDOVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1006992-66.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: JUBA 

SUPERMERCADOS LTDA EXECUTADO: FLAVIO DA SILVA NUNES, 

JAISON NUNES CORDOVA Vistos etc. Cuida-se de PROCESSO DE 

LIQUIDAÇÃO ajuizada por JUBA SUPERMERCADOS em face de FLÁVIO 

DA SILVA NUNES e JAISON NUNES CORDOVA. Na decisão proferida no 

id. 11051938 o Juízo recebeu o pedido de liquidação e ainda deferiu a 

tutela de urgência almejada na inicial, para determinar a busca e 

apreensão de veículos em nome dos requeridos. Naquela oportunidade, 

determinou-se a citação dos requeridos para que no prazo de 15 (quinze) 

dias ofertassem a defesa. Do mesmo modo, determinou-se ao autor a 

complementação da inicial com documentos à corroborar os valores 

perseguidos. O autor complementou a inicial no id. 11237886. O requerido 

FLÁVIO DA SILVA NUNES compareceu aos autos no id. 11301988 

informando estar passando por dificuldades e que utiliza o veículo objeto 

de busca e apreensão para o transporte de seu sogro que padeceria de 

problemas de saúde. A certidão positiva de citação do requerido Flávio foi 

juntada no id. 11448837. O auto de busca e apreensão positivo foi juntado 

no id. 11449487, restando apreendido o veículo de propriedade de Flávio, 

qual seja, RENAULT SANDERO, Placa OAZ 4017/MT, RENAVAM 

00478478542 ano 12/12. Quanto a defesa apresentada por Flávio, o autor 

apresentou peça de resistência no id. 11466857, requerendo a 

manutenção da apreensão do bem. Já o réu JAISON NUNES CORDOVA foi 

citado no id. 12590459. Audiências de conciliação foram realizadas sem 

êxito (id. 13333931 - Pág. 1 e 14375526 - Pág. 1. Por fim, o autor 

manifestou no id. 14463021 requerendo a adjudicação antecipada do bem 

apreendido. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO ajuizada por JUBA SUPERMERCADOS em 

face de FLÁVIO DA SILVA NUNES e JAISON NUNES CORDOVA. Em tela a 

pretensão de liquidação por arbitramento, onde o autor pretende que seja 

reconhecido a dívida no valor de R$113.000,00 (cento e treze mil reais). 

Para justificar a sua pretensão, o autor juntou documentos demonstrando 

a existência de ação penal na qual condenou-se os réus pela prática do 

crime de roubo, tendo como vítima o atual credor. Devo salientar que na 

sentença da ação penal (na qual baseou o pedido inicial) não houve a 

imposição da condenação subsidiária de ressarcimento de danos, pelo 

que este Juízo reputou a sentença ilíquida e assim, determinou que ao 

invés de demandar a ação civil ex delito devesse o autor promover a 

liquidação por arbitramento (vide despacho contido no id. 10580545). 

Assim sendo, a ação tramitou na forma prevista no art. 509, I do Código de 

Processo Civil. In verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela 

natureza do objeto da liquidação; No tocante a modalidade de liquidação, o 

Código de Processo Civil estabelece o seguinte caminho a ser tomado 

(procedimento): Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as 

partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, 

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Sobre o 

procedimento, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES comenta que: “Caso 

o juiz não consiga decidir de plano, o que fatalmente ocorrerá no caso 

concreto, o art. 510 do Novo CPC prevê a nomeação do perito, 

observando-se a partir daí, no que couber, o procedimento da prova 

pericial.” (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 

Editora Juspodivm:2016, pág. 861). Fato é que neste caso, não será 

necessário a produção de outras provas, ou mesmo a realização da prova 

pericial. Ocorre que da leitura das cópias da ação penal juntadas no id. 

11237936 apura-se que a denúncia atribuiu aos então réus a subtração 

da quantia em espécie de R$118.000,00. Deste valor, verifica-se pelo 

termo de apreensão (cópia juntada no id. 11237936 - Pág. 6) que foram 

recuperados, além de outros objetos, a importância em espécie de 

R$5.479,00. Apura-se ainda em meio aos documentos que a ação penal 

foi julgada procedente, reconhecendo que os réus praticaram o delito de 

roubo (vide id. 10545140 - Pág. 5 e ss.). Referida sentença transitou em 

julgado (id. 11237936 - Pág. 9). Não obstante a prova pré-constituída 

apresentada acima, verifica-se deste processo que os requeridos não 

contestaram especificamente o objeto da liquidação, tendo o requerido 

Flávio apenas buscado meios de transacionar. Assim, pode-se afirmar 

que os réus não produziram qualquer prova a demonstrar fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito invocado pelo autor, o que lhes 

competia à luz da regra geral de distribuição das provas. In verbis: “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.” Sobre a regra geral, ainda amparando-me 

na doutrina já citada, é mencionado que: “Segundo a regra geral 

estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus 

de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a 

matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da 

relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o 

ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não 

concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. Naturalmente, se 

desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fato 

feitas pelo autor por meio de produção provatória, mas, caso não o faça, 

não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que o autor 

comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a situação 

prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção de 

prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor. Caso o réu 

alegue, por meio de defesa de mérito indireta, um fato novo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo. 

(...)”(Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Editora 

Juspodivm:2016, pág. 656/657). Fato é que se de um lado o autor 

apresentou prova pré-constituída a corroborar suas asserções, de outro, 

os requeridos nada trouxeram de modo que a consequência jurídica 

deverá a homologação parcial dos valores apresentados pelo autor. Digo 

parcial, pois, reconhecida a subtração criminosa do valor de 

R$118.000,00, e recuperada a importância de R$5.479,00, temos por certo 

que o valor remanescente a ser recuperado em sede de execução será 

de R$112.521,00 (cento e doze mil quinhentos e vinte e um reais). É como 

decido! Ante o exposto, com base nas razões acima apresentadas, e nos 

termos do art. 510 do CPC, FIXO COMO VALOR LÍQUIDO oriundo da 

sentença objeto de liquidação, a importância de R$112.521,00 (cento e 

doze mil quinhentos e vinte e um reais). Sobre o aludido valor deverão 

incidir juros de mora (1%) e correção monetária (INPC) a partir da data do 

evento danoso (data da subtração). Decorrido o prazo recursal deverá o 

autor promover o cumprimento de sentença na forma do art. 523 do 

Código de Processo Civil, devendo, na oportunidade, apresentar cálculo 

atualizado da dívida. Quanto ao pedido de adjudicação antecipada do 

veículo apreendido, postergo sua análise para o momento adequado, qual 

seja, a fase de execução forçada (após o decurso do prazo para 

pagamento voluntário). Intimem-se o autor e o réu Flávio, por meio de seus 

Advogados. Desnecessária a intimação do réu Jaison, dado o seu 

comportamento omisso diante da citação/intimação, o que faço 

amparando-me analogicamente ao disposto no art. 346 do Código de 

Processo Civil. Decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico. 

Cáceres/MT., 03 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004565-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - 052.986.329-47 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004565-96.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CACERES MT EMBARGADO: MOTOS COYOTE LTDA - ME PROCURADOR: 

DANILO MUNIZ PONTES Proferida sentença a parte Motos Coyote Ltda - 
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MT apresentou embargos declaratórios no id. Num. 11918902. Foi 

oportunizado a parte contrária manifestar e quedou-se silente. É o sucinto 

relato. Em síntese, aponta a parte Embargante suposta contradição na 

decisão e postula, por meio dos embargos, melhor aclaramento. Extrai-se 

da sentença: (...) Com efeito, eventual cobrança de valores implementados 

no período posterior a vigência do contrato não deve comprometer a 

totalidade da execução que o tem por objeto, mas apenas invalidar a 

cobrança daquelas oriundas de serviços realizados fora da vigência do 

contrato. (...) Assim sendo, considerando que segundo a “cláusula nona 

c.c parágrafo segundo” ocorre a nulidade do contrato após o prazo de 

sua vigência, a melhor interpretação é a de que após o prazo de sua 

vigência, não haveria título hábil a justificar a prestação de serviços de 

uma parte para a outra de modo que após a vigência do contrato, 

eventuais serviços prestados pela Embargada ao Embargante devem ser 

manejados por meio de ação de conhecimento e não pela via executiva. 

Logo, todos os pagamentos dos serviços prestados no prazo de vigência 

do contrato podem e devem ser exigidos por meio da ação executiva 

instruída com a referida cártula contratual – a qual previa que as 

contraprestações ocorreriam mensalmente – sendo certo que aquelas 

obrigações que surgiram em período posterior a vigência do contrato não 

podem ser exigidas por meio da ação executiva, uma vez que estão 

desabrigados pelo instrumento contratual. Com efeito, considerando que o 

contrato teve vigência até o dia 18 de Setembro de 2016, eventuais 

valores cobrados na execução referentes a data posterior, devem ser 

declarados inexigíveis por meio da ação executiva. (...) Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO, de 

modo a DECLARAR A INEXIGIBILIDADE por meio de ação executiva, dos 

valores oriundos do contrato cuja exigibilidade/obrigação tenham surgido 

em período posterior ao dia 18 de Setembro de 2016 (término da vigência 

do contrato). Permanece, portanto, a execução quanto aos valores 

inadimplidos referentes ao período de vigência do contrato...". Percebe-se 

pelo teor da fundamentação que foi reconhecido como ausente força 

executiva apenas as operações constituídas/contraídas posteriormente ao 

término da vigência contratual. Por decorrência, toda e qualquer operação 

firmado anteriormente, mesmo que parcelado e com prazo de pagamento 

das parcelas posterior a 18/09/2016 permanece incólume, portanto, com 

força executiva e apto para execução. Nesse sentido, não vislumbro 

qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença. Por outro 

lado, diante da fundamentação e questionamento apresentada nos 

embargos, é de complementar a redação da parte dispositiva, para afastar 

qualquer interpretação diversa do que efetivamente julgado. Assim, 

recebo os embargos e dou provimento apenas para afastar a dúvida 

apresentada pelo Embargante, e onde se lê na parte dispositiva: "... Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, de modo a DECLARAR A INEXIGIBILIDADE por meio de ação 

executiva, dos valores oriundos do contrato cuja exigibilidade/obrigação 

tenham surgido em período posterior ao dia 18 de Setembro de 2016 

(término da vigência do contrato). Permanece, portanto, a execução 

quanto aos valores inadimplidos referentes ao período de vigência do 

contrato...". Leia-se: "... Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO, de modo a DECLARAR A 

INEXIGIBILIDADE por meio de ação executiva, dos valores oriundos do 

contrato cuja obrigação tenham sido contraída em período posterior ao dia 

18 de Setembro de 2016 (término da vigência do contrato). Permanece, 

portanto, a execução quanto aos valores inadimplidos referentes ao 

período de vigência do contrato, englobando todas as compras e 

prestações de serviços realizados até o dia 18/09/2016, mesmo que o 

vencimento ocorrerá em data posterior...". No mais, persiste a sentença 

como lançada. Intimem-se as partes para efeito recursal, inclusive o 

aditamento do recurso já interposto. Caceres, 03 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000999-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE QUEIROZ DOS SANTOS RIOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Recursal 

Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente. Ao 

autor para, querendo, contrarrazoar no prazo legal. Cáceres/MT, 3 de 

agosto de 2018 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE 

DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007447-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE PINTO DO NASCIMENTO JATOBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença na qual a parte credora 

requer o pagamento de R$ 54.015,26 (Cinquenta e quatro mil e quinze 

reais e vinte e seis centavos), decorrente de título judicial transitado em 

julgado. Em impugnação, o Estado de Mato Grosso aponta excesso da 

execução, aduzindo que a cobrança do FGTS retroage apenas cinco anos 

antes do ajuizamento da ação e erro quanto aos índices de atualização, 

alcançando o crédito o valor de R$ 20.590,61 (vinte mil quinhentos e 

noventa reais e sessenta e um centavos). Em nova manifestação, a parte 

credora reconhece o excesso da execução quanto ao prazo reivindicado 

para indenização de INSS e relativo aos índices de atualização noticia que 

a sentença fixou a correção pelo INPC e os juros de 1% ao mês. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. As 

alegações da Fazenda Pública procedem em parte. A sentença 

exequenda, referendada in totum pelo Egrégio Tribunal de Justiça, assim 

determina: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por EVANICE PINTO DO 

NASCIMENTO JATOBÁ em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, com 

resolução de mérito nos termos do artigo 269, I do Código de Processo 

Civil, condenando o Requerido ao pagamento do FGTS sobre o período 

descrito na inicial, tendo como referência o subsídio do cargo exercido 

temporariamente pela Requerente, cujo valor deverá ser atualizado 

monetariamente pelo índice do INPC, desde a data em que deveriam ser 

efetivamente pagos e juros de 12% (doze por cento) ao ano devidos a 

partir da citação válida, nos termos dos artigos 406 e 407 do Código Civil 

c/c artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional, não se olvidando que foi 

alterada pela LF 11.960/2009 a redação do artigo 1.ºF da Lei Federal 

9.494/1997, quanto à limitação dos juros ao percentual de 6% a.a. (ao 

ano).” Quanto ao período da cobrança, a credora reconhece que se 

refere apenas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, que se 

deu em 16/09/2009. Portanto, a cobrança retroage a 16/09/2004. 

Entretanto, quanto aos índices a serem aplicados para correção 

monetária, a sentença transitou em julgado em 2013 e fixou, sem alteração 

nesse sentido, o INPC, desde a data em que deveriam ser efetivamente 

pagos, e juros de 12% (doze por cento) ao ano devidos a partir da citação 

válida, não sendo aplicável a decisão do STF e STJ em razão da 

modulação de efeitos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A 

COISA JULGADA NÃO EVIDENCIADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA. INSURGÊNCIA DA CREDORA QUANTO AOS ÍNDICES 

APLICADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO 

DADA PELA LEI 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PELO E. STF. ADI 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO 

DECLARATÓRIA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. TRÂNSITO EM 

JULGADO ANTERIOR À DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

ARTIGO 535 E PARÁGRAFOS DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS 

- AC: 70074835786 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de 

Julgamento: 26/09/2017, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2017). Isso posto, e por tudo 

mais que dos autos consta, determino a intimação do credor para 

apresentar novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

observando o período de cobrança de 16/09/2004 a 16/09/2009 e utilizar 

os índices de correção monetária o INPC e juros de 12% ao mês. Após, 

vistas à Fazenda Pública para falar. Depois, conclusos. Cáceres, 03 de 
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agosto de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002555-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN RODRIGUES ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

WILLIAM CEZAR NONATO DA COSTA (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

VIVIAN RODRIGUES ALVES contra ato do Sr. WILLIAM CEZAR NONATO 

DA COSTA, Assessor Especial de Assuntos Jurídicos da Universidade do 

Estado de Mato Grosso, no qual impugna o indeferimento do seu pedido de 

transferência. Segundo noticia, a impetrante é filha do Sargento Ivan 

Gusmão Alves, integrante do Corpo de Bombeiros, que foi transferido da 

cidade de Cuiabá para esta de Cáceres. Ocorre que a autora cursa a 

Faculdade de Medicina junto a UNINOVE, em São Paulo, e pretende a 

transferência para a Faculdade de Medicina da UNEMAT. Entretanto, a 

instituição de ensino indeferiu o pedido administrativo, ao fundamento que 

a requerente reside em São Paulo, não havendo ausência de interrupção 

ou descontinuidade dos estudos, razão pela qual a impetrante se volve 

perante este Juízo. Documentos em anexo à exordial. Despacho inicial. 

Informações prestadas no sentido de denegação da segurança. Liminar 

indeferida. Parecer ministerial pela denegação da segurança. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Versam 

os autos sobre pedido de concessão de segurança para assegurar a 

transferência da impetrante VIVIAN RODRIGUES ALVESda faculdade de 

Medicina da UNINOVE/ SP para o de Medicina da UNEMAT, ao fundamento 

de que seu genitor foi transferido ex officio para esta cidade de Cáceres. 

É caso de denegação da segurança por ausência de amparo legal. Sobre 

o tema, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação previu regra geral para a 

transferência de alunos entre Instituições de Ensino Superior, ao 

regulamentar o procedimento com o objetivo de evitar a burla ao processo 

vestibular, nos termos do art. 49 da Lei n.º 9.394/1996: “Art. 49. As 

instituições de educação superior ACEITARÃO A TRANSFERÊNCIA DE 

ALUNOS REGULARES, PARA CURSOS AFINS, NA HIPÓTESE DE 

EXISTÊNCIA DE VAGAS, E MEDIANTE PROCESSO SELETIVO. Parágrafo 

único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.” Observa-se 

que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação delegou ao legislador o 

dever de regulamentar por lei especial os casos de transferência de 

ofício, sendo esta E-X-C-E-Ç-Ã-O nos casos de transferência entre 

alunos de instituições de ensino superior, in verbis art. 1º da Lei n.º 

9.536/1997: “Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo 

único do artigo 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será 

efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em 

qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se 

tratar de SERVIDOR PÚBLICO federal civil ou militar estudante, ou eu 

dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou 

TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO, que acarrete MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA 

O MUNICÍPIO ONDE SE SITUE A INSTITUIÇÃO RECEBEDORA, OU PARA 

LOCALIDADE MAIS PRÓXIMA DESTA.” – grifou-se. O Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento da ADIn 3324, declarou a inconstitucionalidade do 

dispositivo, sem redução de texto, assentando que a interpretação do 

disposto há de ser no sentido de encerrar a cláusula "entre instituições 

vinculadas a qualquer sistema de ensino", e observar para a transferência 

a natureza privada ou pública da universidade de origem, viabilizando a 

matrícula na congênere. Em outras palavras, para fins de transferência 

pressupõe-se a observância da natureza jurídica do estabelecimento 

educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de 

privada para privada, de pública para pública - mostrando-se 

inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para 

pública. Nesse sentido, o art. 1º da Lei 9.536 /1997 exige, para que se 

proceda à transferência entre instituições de ensino superior, o 

cumprimento de três requisitos cumulativos: a) comprovação da remoção 

ex officio, com mudança de domicílio; b) qualidade de estudante do 

servidor (civil ou militar) ou de dependente seu; e c) congeneridade entre 

as duas instituições envolvidas (neste último caso, deve-se observar a 

interpretação conforme a Constituição, dada pelo STF na ADI 3.324/DF). 

Pois bem. No caso, à evidência não se verifica a congeneridade entre as 

instituições de ensino sub judicie, já que a autora estuda em universidade 

particular e pretende a transferência para instituição pública, o que é 

vedado. Nesse sentido: APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE — CÔNJUGE NÃO REMOVIDO DE 

OFÍCIO — INADMISSIBILIDADE — LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 

1996. TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE PRIVADA PARA PÚBLICA — 

INSTITUIÇÕES NÃO CONGÊNERES — IMPOSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.TEORIA DO FATO CONSUMADO — 

NÃO APLICAÇÃO. Não possui direito à transferência de universidade 

aquele cujo cônjuge tiver sido removido a pedido. A pretensão de se 

transferir para universidade estadual, quando matriculado em particular, 

não está em sintonia com o disposto no parágrafo único do artigo 49 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já 

decidiu que a transferência de universidade somente é possível no caso 

de instituições congêneres. Ciente de que estava sujeita ao resultado da 

demanda, não pode a parte querer escudar-se na teoria do fato 

consumado para permanecer matriculada no curso em que foi colocada 

por força de decisão precária. Recurso não provido. (Ap 63022/2015, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016). – 

destacou-se. APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — POLICIAL — 

REMOÇÃO EX OFFICIO — CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL — 

LOTAÇÃO DOS CANDIDATOS DE ACORDO COM A ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO ALCANÇADA — INSTITUIÇÃO PÚBLICA — 

TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — LEI DE 

DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL Nº 9.394/1996 — 

TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA APENAS PARA INSTITUIÇÃO 

CONGÊNERE — ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — 

APELADO NÃO REMOVIDO DE OFÍCIO — LOTAÇÃO ORIGINÁRIA NO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES — PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE 

UNIVERSIDADE PRIVADA PARA PÚBLICA SEM BENEPLÁCITO. O recorrido 

não foi inicialmente lotado na academia da Polícia Civil em Cuiabá. 

Submeteu-se simplesmente ao Curso de Educação Profissional, encerrado 

em novembro de 2008. Logo, não foi ele removido para o Município de 

Cáceres, mas, sim, ali lotado originariamente. Dessa forma, nenhum direito 

à transferência compulsória tem o apelado, muito menos direito líquido e 

certo a amparar o uso da ação constitucional. De outro modo, a sua 

pretensão de se transferir para universidade estadual, quando matriculado 

em universidade particular, não está em sintonia com o disposto no 

parágrafo único do artigo 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que somente é possível transferência 

compulsória, mesmo em caso de transferência de ofício, para instituição 

congênere, o que não ocorreu no caso em julgamento. Recurso provido. 

(Apelação / Remessa Necessária 113805/2012, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 28/01/2014, Publicado no DJE 13/02/2014). – destacou-se. Ademais, a 

função do benefício previsto no art. 1º da Lei 9.536 /1997 concedido aos 

servidores públicos e seus dependentes é a de assegurar a continuidade 

dos estudos no novo local em que irá exercer as suas atribuições. Na 

espécie, a transferência do pai da impetrante de Cuiabá para esta cidade 

em nada altera a continuidade de seus estudos de sua filha, já que, 

conforme narra a petição inicial, a parte autora estuda no Estado de São 

Paulo. Portanto, é juridicamente impossível garantir à impetrante vaga em 

instituição superior de ensino público, vez que não encontra respaldo 

legal, e eventual deferimento do pleito configuraria burla ao processo 

vestibular consubstanciando em inobservância do princípio constitucional 

da isonomia. A Constituição da República há de ser interpretada 

sistematicamente, e, se é certo que a CR/88 assegura a educação como 

direito de todos a dever do Estado (art. 205), não é menos certo que a 

mesma Carta estatui, como princípio básico para a ministração do ensino, 

a igualdade de condições para o acesso a permanência na escola (art. 

206, I) e a autonomia universitária (art. 207). Neste contexto, a Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso todos os semestres lança edital 

de processo seletivo para ingresso em seus quadros estudantis, de modo 

a evitar favoritismos em atenção estrita aos princípios da isonomia e da 

razoabilidade, vedando, ao certo, o acolhimento da tutela de urgência. 

Dessa forma, ausente ilegalidade a ensejar violação de direito líquido e 

certo da impetrante, já que a autoridade coatora seguiu o estabelecido nos 

ditames da Lei, a denegação da segurança é medida que se impõe. ISSO 

POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) DENEGAR a 
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segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução 

do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame necessário, posto que 

denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). (d) Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. (e) Publique-se. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 193192 Nr: 10271-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a) Inexistindo preliminares a serem apreciadas, declaro saneado o feito e 

remeto à fase instrutória;

b) Deferir a confecção de prova testemunhal e designar audiência de 

instrução e julgamento para a data d19/09/2018 às 14h00min para a oitiva 

das testemunhas JOSÉ ASSIS GUARESQUI, LUIZ SERGIO LARA GARCIA, 

HÉLIO SILVA MALDONAD e FERNANDO CARLOS ARGUELLO, cabendo ao 

Advogado da parte proceder com a notificação para que compareçam ao 

ato, forte no art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, ambos do NCPC;

c) Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Cuiabá para oitiva das 

testemunhas Paulo de Tarso Lopes Pereira e Edgar dos Santos Veggi;

d) Às providências. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187692 Nr: 6766-49.2015.811.0006

 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: VALDEVINO SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerente, via 

DJE/MT, para que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca dos 

documentos juntados às fls. 271/278.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147597 Nr: 5959-34.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

147597 §!/l¤¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5959-34.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CITANDO(A, S): João Batista da Cruz, Cpf: 88133699134

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.184,74

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.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20126957, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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. Eu, THAISA OLIVIA, digitei.

 Cáceres - MT, 2 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 159945 Nr: 7718-96.2013.811.0006

 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: EDJAIME DA CONCEIÇÃO

 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:

 CERTIFICO que DECORREU O PRAZO para o executado comprovar nos 

autos o pagamento da RPV. Assim, amparada pelo artigo 152, inciso VI do 

CPC, impulsiono os autos INTIMANDO a exequente para informar se deseja 

ou não renunciar à mora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139846 Nr: 9470-74.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO OLEA SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

139846 §!.¥O¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9470-74.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): MARCO ANTONIO OLEA SCHIMITH

CITANDO(A, S): Executados(as): Marco Antonio Olea Schimith, Cpf: 

31974708853 Filiação: , brasileiro(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/10/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 24.039,67

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 
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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.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 831/2011 , que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

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. Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA 

RIBEIRO, TÉCNICA JUDICIÁRIA, digitei.

 Cáceres - MT, 2 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141922 Nr: 11685-23.2011.811.0006

 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: NINFA LUIZA DA SILVA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

INSS - OAB:

 CERTIFICO que estes autos aportaram nesta secretaria oriundos da 

instância superior, contendo 01 volume (131 folhas)e assim, amparada no 

art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo a Parte Requerente, via DJE/MT, 

através de seu advogado, a fim de que requeira o que entender pertinente 

no prazo de 15 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84326 Nr: 10728-27.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

84326 §!)L;¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10728-27.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

CITANDO(A, S): Executados(as): Ubssc- União Beneficiente dos 

Subtenentes e Sargentos de Các, CNPJ: 01367580000112Inscrição 

Estadual: 13.060.945-08

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 64.205,32

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.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 747, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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. Eu, THAISA OLIVIA, digitei.

 Cáceres - MT, 2 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 98822 Nr: 3907-36.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL NUNES DA SILVA, ODIL NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

98822 §!*y7¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3907-36.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ODIL NUNES DA SILVA e ODIL NUNES DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.162,09

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.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20104413, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 2 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 189433 Nr: 7882-90.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LUIZ LEITE PAESANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a)MILTON 

CHAVES LIRA, OAB/MT 6330 fez carga destes autos em 03.07.2018 e até 

a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, 

inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155669 Nr: 3224-91.2013.811.0006

 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: ADRIANA DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA IRENE SANTOS 

CREMONESE - OAB:16.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - OAB:12.768, 

RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 CERTIFICO que estes autos aportaram nesta secretaria oriundos da 

instância superior, contendo 01 volume (169 folhas)e assim, amparada no 

art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo a Parte Requerente, via DJE/MT, 

através de sua advogadda, a fim de que requeira o que entender 

pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137807 Nr: 7197-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, TRANSPORTES JAÓ 

LTDA, BALTAZAR JOSÉ DE SOUSA, BALTAZAR JOSÉ DE SOUSA, JOSÉ 

PEREIRA DE SOUSA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, ROBERTO CARLOS 

FERREIRA MENDES, ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS, MARIA JOSÉ 

SERRÃO, GASPAR JOSÉ DE SOUSA, CARLOS AMILTON DUARTE 

CORDEIRO, DANIEL DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239 MT, FERNANDA 

CARVALHO BAUNGART - OAB:15370-MT, FRANCILENE DE SENA 

BEZERRA SILVÉRIO - OAB:OAB/SP-254.903, LUIZ ALBERTO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 No que tange ao questionamento da competência do Ministério Público 

Federal, tal ponto resta superado com a manifestação expressa do titular 

da ação, no caso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Por essa 

razão, deixo de adentrar no mérito do questionamento, inclusive, do pedido 

de desentranhamento.A ação é decorrente de supostas irregularidades 

praticadas pelos Requeridos na execução de convênio originário de verba 

federal, cuja fiscalização e prestação de contas deve ocorrer por órgão 

federal.Como a origem dos recursos é proveniente de verba da União, 

inclusive a prestação de contas deveria ser prestada perante o próprio 

orgão federal, é de se aplicar o enunciado da Súmula nº 208 do Superior 

Tribunal de Justiça.Assim, acolho o parecer do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso de fls. 2563/2565, inclusive adotando os 

argumentos lá lançados como razão de decidir, para declarar a 

incompetência deste Juízo, e por decorrência, determinar a imediata 

remessa para a Justiça Federal desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171920 Nr: 7713-40.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO FISCAL CUMULADO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA movida por MARIA APARECIDA DE SOUZA 

OLIVEIRA contra O MUNICÍPIO DE CÁCERES, todos qualificados a exordial. 

(fls. 05/16). (...) No que tange à condenação dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, deixo de condenar, face à revelia da réu. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR IMPROCEDENTE 

os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I CPC/2015; b) 

Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, I do 

CPC/15; c) Sem custas. Sem honorários; d) Publique-se, Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-s"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 211004 Nr: 100-61.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - 

OAB:16.006 MT, DÉBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:13.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR a requerida UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais o valor 

de R$ 5.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88, 

incidindo-se correção monetária e juros, nos mesmos índices acima 

indicados, a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 

03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento); (b)Processo não sujeito ao reexame 

necessário, forte o art. 496, §3º, II do CPC;(c)Sem custas. Honorários 

advocatícios pela requerida fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15;(d)Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152212 Nr: 11171-36.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLDINO ALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;b)Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15;c)Sem custas 

e sem honorários, em razão da gratuidade de Justiça;d)Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51946 Nr: 1273-09.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODITHE LUCATELLI CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 96 de 740



 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. 206 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.: 89862 Nr: 5130-58.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

Procurador do Estado MT - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 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 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.: 100906 Nr: 5999-84.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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: PROCURADOR 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. 142 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.: 153394 Nr: 677-78.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO SILVEIRA NETO - 

OAB:92161

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a)JULGAR 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil e Súmula 392 do STJ;b)Sem custas 

e honorários, na forma da lei;c)Transitada em julgado, ao 

arquivo;d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.poopro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 167033 Nr: 3897-50.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->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. 41 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 das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153394 Nr: 677-78.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR SOCORRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO SILVEIRA NETO - 

OAB:92161

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, Decido:

(a)Deferir a citação da parte executada pela via do edital, vez que não 

encontrados pelas vias ordinárias, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, forte no artigo 8º da Lei 6830/80;

(b)Em não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial dos devedores, forte no art. 72, II , parágrafo único 

do CPC/15;

(c)Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012189-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS 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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/09/2018 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: 8011726-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(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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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/09/2018 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: 1001587-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MASCARENHO DA ROSA 89057929104 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA TALHARIZZO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 04/09/2018 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: 1003743-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/09/2018 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: 1002121-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS LACERDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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: 05/09/2018 Hora: 13:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000253-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO DA CRUZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 05/09/2018 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: 8010089-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

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

 

INTIMO AS PARTES RECORRIDAS, PARA NO PRAZO E FORMA LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 05/09/2018 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: 1001633-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 05/09/2018 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: 1001626-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (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: 05/09/2018 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: 1001639-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 1000757-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FATIMA OLIVEIRA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAXYANE RODRIGUES VALEJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 Hora: 13:45 (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: 1001685-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/09/2018 Hora: 13:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 1001644-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/09/2018 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: 1001646-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 8011971-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (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: 1003814-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012036-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005369-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 1006445-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 1005348-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JUNIOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 1003775-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROSA DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Certifique da 

tempestividade dos Embargos de Declaração oposto, sendo ele tempestivo 

intime a parte Embargada para se manifestar. Ainda, INDEFIRO o pedido de 

expedição de alvará no ID 13441174, uma vez que, apesar do pagamento 

espontâneo, a sentença não transitou em julgado gerando titulo executivo. 

Às providências. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 8010927-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA DE ARRUDA 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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 1002607-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARCIA DE SOUZA VILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 8010913-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 8011019-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS DA NOBREGA (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 8011232-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BATISTA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 8012000-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE RIBEIRO 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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE AUXILIADORA CINTRA DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010034-72.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: SOLANGE AUXILIADORA 

CINTRA DE ALCANTARA EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Indefiro, por ora, o pedido de 

expedição de alvará, tendo em vista o Provimento n°. 68 do CNJ. 

Aguarde-se a preclusão do prazo recursal da determinação de id. 

13759378. Após, conclusos para apreciação do pleito de penhora on line. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003623-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ROSA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 1002108-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE PEREIRA 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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003670-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PAZ ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

QUALICORP S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003670-04.2018.8.11.0006. REQUERENTE: IGOR PAZ ANDRADE 

REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

QUALICORP S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao pedido de 

antecipação de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um 

pedido de mérito, não se pode olvidar que somente em casos especiais 

poderá o mesmo ser concedido antes da citação da parte requerida e 

deve estar amparado em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, 

dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, entendo necessária a formação do contraditório para melhor 

elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de tutela para momento 

posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o contraditório e 

coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos fatos. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma 

da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, 

entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de tutela, enquanto 

não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla defesa e o 

contraditório, à vista da não configuração imediata da verossimilhança das 

alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).” 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 reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a requerida, na forma 

e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de audiência de 

conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem intimadas 

acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de agosto de 

2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAYSA ANTONIELE 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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAX PAULO ROCHA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003668-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE EDUARDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003668-05.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JAQUELINE EDUARDA 

SOUZA DA SILVA REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” 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 reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. Proceda a secretaria da vara com o 

agendamento da audiência de conciliação, devendo a s partes serem 
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intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de 

agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISYANE SESPERE DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001085-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” 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 reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 31 de 

julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001183-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLEILSON DOS SANTOS 

SILVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se via 

DJE a parte requerente acerca do despacho de id. 12260132. Proceda a 

secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, 

ante o exíguo prazo para cumprimento dos atos da solenidade 

anteriormente agendada. Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001184-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GILBERTO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se o 

requerente, via DJE, do despacho de id. 12260132. Considerando não 

haver tempo hábil para o cumprimento dos atos para a realização da 

solenidade agendada, proceda a secretaria da vara com o agendamento 

de nova audiência de conciliação. Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 

2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LEON DE GODOY TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003055-14.2018.8.11.0006. REQUERENTE: AUGUSTO LEON DE GODOY 

TAVARES REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 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 em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 2018. HANAE 
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YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005374-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE JESUS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 8010051-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 1005377-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003562-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA FERREIRA OURIVES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003562-09.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CLARO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: 

MAISA FERREIRA OURIVES OLIVEIRA Intimo o/a Executado/a, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

consoante cálculo apresentado pelo(a) Exequente, cientificando que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523). R$ 1.100,00 (HUM 

MIL E CEM REAIS) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO 

FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 

32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010928-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA RAMOS DE ASSUNCAO (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001644-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETINIEL LIMA DE PONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001644-67.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 227,41; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111). Partes do 

processo: Parte EXEQUENTE: CLARO S.A. Parte EXECUTADO: ETINIEL 

LIMA DE PONTES Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523). R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 

RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO ESPINOSA GAMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (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: 8011401-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE CAMPOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 104 de 740



DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 8011037-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DE PAULA (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:

CLARO 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: 8010890-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES DA SILVA (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 1001649-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE CAMPOS SANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 06/09/2018 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: 1003750-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/09/2018 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: 8011241-43.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003056-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 

(REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZO COUSSIRAT ANGRIZANI OAB - RS81102 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003056-96.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RENATO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA 

E CIENCIAS Vistos, etc. Mantenho as decisões de ids. 14054940 e 

14140088 pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo para 

que o Estado do Rio Grande do Sul conteste a demanda. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DE MEDEIROS GONCALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A (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: 10/09/2018 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: 8012822-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARNEIRO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 
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prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MIGUEL FARIA BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/09/2018 Hora: 13:15(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000874-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES GARCIA JUNIOR (REQUERENTE)

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5° Vara - Juizado Especial Civel de Cáceres (REQUERIDO)

 

Processo: 1005522-97.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de pedido de 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada da intimação das 

partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESENIA LOPEZ PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O (ADVOGADO)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/09/2018 Hora: 14:15(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA PIRES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000912-52.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FABIA PIRES DE PAULA 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 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 do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA (a ser retirado no CDL), atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON BARBOSA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001214-81.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALYSON BARBOSA DE 

FARIA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos, 

etc. Intime-se via DJE a parte requerente acerca do despacho de id. 

12289704. Considerando a proximidade da audiência e a falta de tempo 

hábil para cumprimento dos atos necessários para a realização da mesma, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova solenidade. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001280-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DA GUIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Intime-se a 

requerente via DJE acerca do despacho de id. 12328364. Considerando 

que a audiência de conciliação encontra-se próxima aliado ao curto 

período de tempo para realização dos atos necessários, proceda a 

secretaria da vara com o agendamento de nova data. Cumpra-se. 

CÁCERES, 2 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1001289-23.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ERIKA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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 
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nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, 

atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Considerando a 

proximidade da audiência designada, bem como o curto espaço de tempo 

para realização dos atos necessário, proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de nova data. Cumpra-se. CÁCERES, 02 de agosto de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1001290-08.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ERIKA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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 

nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser 

retirado no CDL), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Considerando a proximidade da audiência designada, bem como o curto 

período de tempo para realização dos atos necessários, proceda a 

secretaria da vara com o agendamento de nova data. Cumpra-se. 

CÁCERES, 02 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006000-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

SARA VITÓRIA DE MATOS (REQUERENTE)

SEBASTIAO DO CARMO DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANTONIELE DA CONCEICAO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

G J DE CARVALHO ROCHA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 04/09/2018 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: 1001724-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 11/09/2018 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: 1003746-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/09/2018 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: 1001726-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 11/09/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR LEITE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002371-89.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LEONOR LEITE DE MIRANDA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A 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 nos 

autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e 

legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de julho de 

2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 11/09/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002909-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDMESIO BERNARDINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DA DILIGÊNCIA NEGATIVA DE ID 

13017654.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007823-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE, PARA NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANDER MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 11/09/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002378-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MENDES BAPTISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Administração de Cáceres MT (REQUERIDO)

Prefeiuta Municipal de Cáceres (REQUERIDO)

Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002378-81.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLARA MENDES BAPTISTA 

REQUERIDO: PREFEIUTA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE CÁCERES MT Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Compulsando os 

autos, verifica-se que o procedimento postulado (consignação em 

pagamento) se processa mediante rito especifico, sendo este incompatível 

com o procedimento sumaríssimo, independentemente do valor da causa. 

N e s s a  t o a d a :  " P r o c e s s o  0 7 0 0 7 0 7 9 6 2 0 1 6 8 0 7 0 0 0 0  

0700707-96.2016.8.07.0000 Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal Publicação Publicado no DJE : 

12/07/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Julgamento 6 de Julho de 2016 

Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA jusbrasil.com.br 31 de 

Julho de 2018 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF : 

07007079620168070000 0700707-96.2016.8.07.0000 Ementa JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

REQUERIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE TRIBUTO. INADEQUAÇÃO 

DAS AÇÕES DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AO RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por I9TEC 

INFORMÁTICA LTDA. contra decisão proferida pelo Douto Juízo do 3º 

Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo agravante para 

que fosse autorizado o depósito judicial de tributo até o término do 

processo judicial. 2. Afirma o agravante que o tributo objeto da lide foi 

calculado de forma errônea, requerendo, com o fito de evitar possível 

execução fiscal, que seja autorizado o depósito judicial do valor integral da 

dívida. 3. Não se admite o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na 

hipótese, haja vista ser incabível, no rito sumaríssimo dos juizados 

especiais, a consignação em pagamento, que possui procedimento 

especial e próprio. 4. Sobre a matéria, os claros precedentes, litteris: ?

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA 

FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS NORTEADORES. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RITO ESPECIAL. COMPETENCIA DO 

JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. A LEI 12.153/09, QUE INSTITUIU 

OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DEVE SER 

INTERPRETADA À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, 

INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, PREVISTOS 

NO ART. 1º DA LEI 9.099/95, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NÃO SÃO 

COMPATÍVEIS COM OS CRITÉRIOS QUE REGEM O SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS AS AÇÕES QUE SE REVESTEM DE COMPLEXIDADE, 

AINDA QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR, E AQUELAS PARA AS QUAIS A 

LEI ESTABELECE PROCEDIMENTO ESPECIAL, COMO É O CASO DA 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO SUSCITADO.? (Classe do Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

20110020146950CCP DF; Registro do Acórdão Número: 536165; Data de 

Julgamento: 19/09/2011; Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL; Relator: 

LEILA ARLANCH; Publicação no DJU: 23/09/2011 Pág.: 66; Decisão: 

CONHECER E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO 

UNÂNIME). ? CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLIDA. AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. 

INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. 1. Firme na matriz constitucional que embasa a competência 

dos Juizados Especial, não se pode admitir que a sua competência 

englobe ação que contrarie os princípios da simplicidade, celeridade e 

economia processual, ainda que o valor da causa ajuste-se ao valor de 

alçada. 2. Fica afastada a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar ação de consignação em pagamento, cujo 

procedimento especial não se ajusta à base principiológica do 

procedimento sumaríssimo próprio dos Juizados Especiais. 3. Conflito 

conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.? (Acórdão 

n.545731, 20110020142923CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª 

Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2011, Publicado no DJE: 

07/11/2011. Pág.: 209) 5. Com essas razões, indefiro a tutela antecipada 

recursal. Recurso conhecido e desprovido. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, a teor do que dispõem os arts. 27 da Lei n. 12.153/09 

e 46 da Lei n. 9.099/95. Acordão CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME". Isto 

posto, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, 

do CPC, c/c art. 51, II, da Lei 9.99/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001313-51.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO VICTOR RODRIGUES 

GOMES REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Considerando o 
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pedido de desistência da ação, homologo o postulado, extinguindo o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas 

e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de agosto 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001327-35.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO VICTOR RODRIGUES 

GOMES REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Infere-se dos autos 

que o requerente foi intimado para emendar a inicial, devendo ter juntado 

extrato balcão SPC e Serasa, a ser retirado no CDL, porém acostou 

consulta retirada pela internet, não cumprindo desta feita com a ordem 

exarada, razão pela qual INDEFIRO a exordial. Diante do exposto, julgo 

extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Sentença 

publicada eletronicamente. Intime-se o requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 

2 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001395-82.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADEMILSON SANTANA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Infere-se dos autos 

que o requerente foi intimado para emendar a inicial, devendo juntar 

extrato balcão SPC e Serasa (a ser retirado no CDL), porém acostou aos 

autos consulta de internet, razão pela qual INDEFIRO a exordial. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003836-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

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: 

1003836-07.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ATAIDES FERREIRA MIRANDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARMANDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000611-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MAURO ARMANDO LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, 

de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com 

a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RAMOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003072-21.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELIANE RAMOS CORDEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 
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arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 2018. HANAE YAMMAURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTIANO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003770-90.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CELESTIANO RODRIGUES 

NETO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003179-65.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CESAR MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003034-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003034-09.2016.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JEAN MONTEIRO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 

03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com 

a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004272-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004272-29.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SIVALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003716-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003716-61.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ANGELINA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 
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transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 31 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA BENEDITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000374-71.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JESUINA BENEDITA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos pela parte requerente em face a 

sentença de id. 13803114. É o que merece relato. Passo a decidir. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006199-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006199-30.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA CORDEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de julho 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006153-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006153-41.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de julho 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000793-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000793-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO CARDOZO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A 

VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados 

por SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA, no qual alega ter sido a 

sentença contraditória. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pelo 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Com relação ao pedido 

da requerida de id. 12436303, o indeferimento é a medida que se impõe, 

pois, após a publicação da sentença, esta somente pode ser alterada pelo 

juízo prolator para correção de erro material ou em sede de provimento de 

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 494, I e II, do CPC. 

Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

16 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000556-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SHIRLEY ALVES DA SILVA 

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

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICACOES S/A, no qual alega contradição na sentença. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001708-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001708-77.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FELIX MANOEL SOUZA PINTO 

ALVARES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por FELIX MANOEL SOUZA 

PINTO ALVARES, no qual alega ter sido a sentença omissa e contraditória. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pelo embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011832-10.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Big Lojas (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011832-10.2011.8.11.0006. REQUERENTE: VANILDES PEDROSA DA 

SILVA REQUERIDO: BIG LOJAS, BANCO BRADESCO S.A., FINANCIAL 

MANAGEMENT CONTROL LTDA, BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por BANCO 

BRADESCARD S/A, no qual alega ter sido a sentença omissa e 

contraditória. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004277-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVISON MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004277-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLEVISON MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTERIO SIMPLICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000219-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SOTERIO SIMPLICIO DE 
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OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de julho 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010907-82.2009.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO)

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO)

LUCIANA JOANUCCI MOTTI OAB - MT0007832A-O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010907-82.2009.8.11.0006. EXEQUENTE: ANA ROSA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, no qual alega ter sido a sentença 

omissa. No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de 

declaração. Analisando os autos, verifica-se que a sentença de id. 

12690018 foi omissa quanto a devolução dos valores garantidos em juízo. 

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, modificando 

a r. sentença passando a ter a seguinte redação: "Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Compulsando os autos, vislumbra-se que no acórdão de id. 2489400 fora 

reconhecido o excesso na execução. Sendo assim, razão não existe a 

parte exequente em "executar" a sentença, vez que o juízo ad quem, em 

decisão colegiada devidamente transitada em julgada, declarou não haver 

créditos a serem recebidos pela exequente, sendo esta devedora de 

valores à parte executada. Com isto, verifica-se que razão assiste a parte 

executada. Ante todo o exposto, este juízo dá provimento a exceção de 

pré-executividade, e, por consequência, extingue-se a presente 

execução, nos termos dos arts. 924,II, e 925, ambos do CPC. Denota-se 

que o pedido de restituição dos valores devidos a parte executada deve 

ser feito em sede de pedido de cumprimento de sentença a ser formulado, 

motivo pelo qual indefere-se o pedido de intimação para que a exequente 

efetue o pagamento dos valores devidos a executada. Com relação ao 

pedido de condenação da exequente em litigância de má-fé, este não 

merece prosperar, vez não haver incidência de quaisquer dos elementos 

elencados no art. 80 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 executada". Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

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): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 9428-49.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO/CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Vistos etc,

 Considerando o teor da manifestação de fl. 325, verso, abra-se vista dos 

autos imediatamente ao Defensor Público substituto.

Cumpra-se, com urgência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 235639 Nr: 4973-70.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHR, MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: thomas canellas deluque - 

OAB:23395-O

 Intimar o Advogado da Denunciada, Dr. THOMAS CANELLAS DELUQUE, 

que a Medida Protetiva se encontra aguardando vistas a Vossa Senhoria 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237246 Nr: 6062-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 IV- extinta a punibilidade do agente. ”‘In casu’ verifica-se dos autos, que 

não se encontram presentes nenhuma das causas acima mencionadas, 

de modo a ensejar a absolvição dos acusados.Ademais, nessa fase 

processual é cediço que na dúvida impera o princípio do in dubio pro 

societate, a fim de que na instrução criminal seja descortinada toda a 

verdade dos fatos em apreço.Com essas considerações, com supedâneo 

no art. 411 do CPP, designo audiência para o dia 16/08/2018, às 14:00 

horas, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de 

OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, 

E INTERROGATÓRIO. (art. 400 do CPP).Intime-se a ré, bem como as 

p e s s o a s  a r r o l a d a s  à  f l . 5 / 6 9 . R e q u i s i t e - s e  c a s o  s e j a 

necessário.Notifique-se o Ministério Público e a Advogada.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 107886 Nr: 8120-51.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAR HOFFMANN ZIMMER, RONIVALDO 

DANTAS DE OLIVEIRA, ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O, Elcio José Domingos - OAB:12907, 

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, KELLY 
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MOREIRA DE AMORIM - OAB:10.688-E

 Vistos.

Analisando os autos verifico que o réu Delmar Hoffmann Zimmer possui 

patrono constituído nos autos (fls. 137/138), o acusado Ronivaldo Dantas 

de Oliveira também constituiu causídico nos autos (fls.145 e 882), e o 

acusado Robson Carlos Dantas de Oliveira, constituiu defensores para 

atuar em seu nome (fls. 146, 709-v e 882).

O réu Delmar Hoffmann Zimmer apresentou sua defesa prévia às fls. 

386/387, os réus Ronivaldo Dantas de Oliveira e Robson Carlos Dantas de 

Oliveira às fls. 890/913.

Entretanto, de análise dos autos, o acusado Ronivaldo Dantas de Oliveira 

não constituiu o nobre Defensor peticionante de fls. 890/913 como seu 

patrono.

Assim, intime-se o Dr. Everaldo Batista Filgueira Junior, para que no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, junte aos autos instrumento de procuração 

ou substabelecimento para atuar em nome do acusado Ronivaldo Dantas 

de Oliveira.

Caso deixe transcorrer o prazo sem manifestação, e tendo em vista que o 

acusado Ronivaldo Dantas de Oliveira já fora intimado por mais de uma 

oportunidade para fins de apresentação de defesa prévia, desde já 

nomeio o Nobre Defensor Público atuante na Comarca para que proceda a 

defesa dos interesses do mesmo.

Observe-se o sr. gestor, que como os atos são de mera intimação para 

juntada de peças, não será permitida às partes a retirada dos autos de 

cartório mediante carga, mas apenas possibilitado a vista do mesmo em 

balcão, caso necessário (art. 7º, inciso XV, do Estatuto da OAB).

Cumpra-se e intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237087 Nr: 5961-91.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERNANDO POTORE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228175 Nr: 12968-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS LUCAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 12968-71.2017.811.0006 – Cód. 228175

Visto.

Defiro o requerimento do Parquet, eis que na cota acostada às fls.29, fora 

informado novo endereço do recuperando nesta cidade e comarca de 

Cáceres/MT.

Posto isso, intime-se o recuperando no endereço declinado às fls.29/30, 

qual seja: Rua dos Anjos, Bairro Betel, Cáceres/MT, para que compareça 

em 06 (seis) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

nas seguintes datas:

1. 08/06/2018 às 09h00min;

2. 22/06/2018 às 09h00min;

3. 06/07/2018 às 09h00min;

4. 20/07/2018 às 09h00min;

5. 04/08/2018 às 09h00min;

6. 18/08/2018 às 09h00min.

Cumpra-se, servindo a presente como mandado.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 204964 Nr: 6584-29.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos, etc.

Certificada a tempestividade do recurso interposto (fl. 407), e tendo em 

vista que ao Agravo em Execução aplica-se subsidiariamente o 

procedimento do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 588 do 

Código de Processo Penal, abra-se vista ao recorrente para oferecimento 

das razões, após ao recorrido para apresentação das contrarrazões, pelo 

prazo de 02 (dois) dias.

Com a juntada aos autos das peças processuais, venham-me conclusos 

para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de réu preso.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 122847 Nr: 4467-34.2017.811.0005

 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: Vanildo de Lima Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Biserra de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Registro Tardio de Óbito requerido por Vanildo de 

Lima Santos, no qual alega que sua genitora MARIA BISERRA DE LIMA 

faleceu no dia 05/05/2017, na cidade de Jangada/MT, entretanto não foi 

possível lavrar a certidão de óbito em razão da divergência do nome da de 

cujus em seus documentos pessoais de identificação.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido, fls. 40/43.

Decido.

 Consta nos autos que a falecida possuía o nome de Maria Biserra de Lima 

quando solteira, e ao se casar passou a utilizar o nome de Maria de Lima 

Santos. Tempos depois esta se separou, e no momento de realizar a 

averbação no registro civil da separação judicial e dar retorno ao uso do 

nome de solteira, houve um equivoco, onde foi determinado o retorno do 

nome para Maria do Carmo Lima, o que gerou incongruência com os 

demais documentos pessoais de identificação da mesma, impossibilitando 

a lavratura da certidão de óbito.

 Assim, tendo em vista o manifesto erro material na averbação da 

separação judicial da falecida, ocasionando a divergência no nome da de 

cujus em seus documentos pessoais de identificação, o que prejudicou a 

lavratura da certidão de óbito, entendo que a presente ação procede, 

devendo o pedido inicial ser julgado procedente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 

83 da Lei 6.015/73, para determinar que seja lavrado o assentamento de 

óbito de MARIA BISERRA DE LIMA, falecida em 05/05/2017, na cidade de 

Jangada/MT, tendo como causa mortis coagulação intravascular 

disseminada, insuficiência renal crônica e hipertensão renovascular, no 

cartório competente.

 Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ciência ao MPE.

 P.R.I.C.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 99214 Nr: 1194-18.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asa Máquinas Peças e Implementos Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) impugnação no prazo 

legal.Restando infrutífera a busca, DEFIRO a busca e penhora de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que 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.Se frutífera a busca, 

desde já determinado a avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações e procedimentos.Não havendo impugnação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou 

alienar os imóveis penhorados.Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107211 Nr: 1269-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T M Passos ME, Tereza Maria Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 940-26.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109498 Nr: 2335-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:OAB/PR 

73.756, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton 

Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - 

OAB:OAB/PR 74.074, Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, 

Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:OAB/PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111338 Nr: 3370-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Pereira Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 113/114.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91254 Nr: 3414-57.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:OAB/GO 

21.593-A, Silvana Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Localidade: Bairro Centro

Finalidade da Diligência: Intimação de penhora
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 82-82.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalgisa Rodrigues Santos Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s)ADALGISA RODRIGUES SANTOS MEIRA

Localidade:RUA ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES, CENTRO, 

DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: PENHORA/AVALIAÇÃO/INTIMAÇÃO

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108660 Nr: 1880-73.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Mariussi, Ana Rosa Dos Santos 

Mriussi, Miriana Emanuela Mariussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

TANGARA DA SERRA - MT, com a finalidade de CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10687 Nr: 685-15.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de São Jose 

do Rio Claro-MT, através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e 

comprovante de recolhimento a este juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34189 Nr: 2424-76.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

NOBRES- MT, com a finalidade de PENHORA / AVALIAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31062 Nr: 1883-77.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Localidade: bairro centro

Finalidade da Diligência: Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101816 Nr: 2378-09.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Kroling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Carlos Queiroz, Patricia Belote dos 

Santos Queiroz, Luiz Nei Arias, Marjorie Arias, André Luiz Arias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Localidade: FAZENDA TOLEDO I

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31058 Nr: 1882-92.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Adalberto Ribeiro Prata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

CUIABA - MT, com a finalidade de PENHORA/AVALIAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 126973 Nr: 1651-45.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se que este magistrado está de licença médica, REDESIGNO 

a audiência para o dia 22 de agosto de 2018, às 15:00 horas.

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

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge
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 Cod. Proc.: 84920 Nr: 145-44.2012.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Regina dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 145-44.2012.811.0005 código 84920

ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO

PARTE REQUERENTE: Banco Panamericano S/A

PARTE REQUERIDA: Marcia Regina dos Santos

INTIMANDO(A, S): Requerente: Banco Panamericano s/a, CNPJ: 

59285411000113, brasileiro(a), instituição financeira

FINALIDADE: INTIMAÇÃO Do REQUERENTE acima indicado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

DESPACHO: Vistos etc. Considerando-se a inércia do advogado em dar 

andamento ao feito, consoante certidão de fl. 57, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino - MT, 1 de agosto de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10577 Nr: 568-24.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 445/445verso.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81983 Nr: 627-26.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 1585-46.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Xavier Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que 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.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110001 Nr: 2594-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, Natanayne de Oliveira Pereira - OAB:23426/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que 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.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24651 Nr: 2380-62.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMCAPL, DLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R7TL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que 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.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42782 Nr: 3396-75.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo de Fátima Rodrigues Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que 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.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37004 Nr: 1846-79.2008.811.0005

 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: Marlene Fátima Bedin Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Executiva Norte Transportes Ltda - ME, Nobre 

Seguradora do Brasil S/A, IRB - Brasil Resseguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Schalch - 

OAB:OAB/SP 113.514, Dinara Arruda de Oliveira - OAB: 4.914, Dinara 

de Arruda Oliveira - OAB:4914/MT, Dynair Alves de Souza Daldegan 

- OAB:4.902, Fernando Simão - OAB:10.066-B, Karina Richter Madelli 

- OAB:8.761

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.968/972), interposto pela 

requerida Nobre Seguradora do Brasil contra a sentença proferida às 

fls.917/923.

Foi determinada a intimação do embargado para se manifestar, às 

fls.985/985-V.

A parte embargada se manifestou às fls. 987/990-V.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

917/923.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82829 Nr: 1641-45.2011.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147, Renata S. Cauduro 

Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para deferir o pedido de justiça gratuita a parte requerida, 

bem como para complementar a parte dispositiva da sentença no tocante a 

condenação de custas e honorários advocatícios.“CONDENO a parte 

demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85 do CPC/2015, contudo, condenação suspensa com 

fulcro no art. 98, parágrafo 3º do NCPC”.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97526 Nr: 373-14.2015.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genezio Gomes dos Santos, Nereo Granzotto, 

Manoel Cícero de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Carlos Krizizanowski 

- OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelas partes requeridas 

(fls.175/175-V) em face da sentença de fls. 169/173-V.

A embargante alega que houve omissão na sentença proferida, 

informando que a decisão reconheceu parte dos pedidos dos requeridos, 

devendo haver sucumbência recíproca.

É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não 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 não se evidenciou no caso 

em espécie.

Vislumbra-se que a ação de cobrança foi julgada parcialmente 

procedente, uma vez que foi reconhecido dois pedidos dos requeridos em 

relação a exclusão da comissão de permanência e a redução da multa 

moratória.

Todavia, como exarado na parte dispositiva da sentença e conforme 

disposto no art. 86, parágrafo único do NCPC, se o litigante sucumbir em 

parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e 

pelos honorários, o que ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 175/175-V 

e JULGO-OS IMPROCEDENTES.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87956 Nr: 218-79.2013.811.0005

 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: Rosemildes Santana Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 153/155), interposto pela 

requerente contra a sentença proferida às fls.148/151.

Foi determinada a intimação do embargado para se manifestar, às fls.158.
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Contudo, o embargado permaneceu inerte.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

148/151.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89164 Nr: 1509-17.2013.811.0005

 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: Laudiria Hiller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Leocássia Medeiros de Souto - OAB:114.219-D SP, 

Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 269/270-V), interposto pela 

requerente contra a sentença proferida às fls.266/267-V.

Foi determinada a intimação do embargado para se manifestar, às fls. 283.

O embargado se manifestou às fls.285/287-V.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

266/267-V.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80643 Nr: 3032-69.2010.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Angela Terezinha 

Salvador, Angela Terezinha Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin, Martha Fonseca Manzano 

Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 1358/1354), interposto pelos 

requeridos contra a sentença proferida às fls.1351/1356.

Foi determinada a intimação dos embargados para se manifestarem, às fls. 

178.

Os embargados se manifestaram às fls.1366/1367.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

1351/1356.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88277 Nr: 574-74.2013.811.0005

 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: Walter Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Angela 

Terezinha Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa, 

às fls. 118-V.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100244 Nr: 1567-49.2015.811.0005

 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: Silvia Mori Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 70/71), interposto pela 

requerente contra a sentença proferida às fls. 63/68.

Foi determinada a intimação da requerida para se manifestar às fls. 73, 

tendo decorrido o prazo sem manifestação.

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. 1.022 do CPC.

Isso porque, foi julgado procedente o mérito da sentença, no entanto, não 

foram levantados os valores prestados como caução.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para determinar a liberação do valor depositado pela parte 

autora do valor depositado como caução às fls. 41/43.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do procurador da parte autora.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39008 Nr: 3938-30.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ramiro Alexandre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Cazzeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAÍA 

HERANI - OAB:13.288, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos em apenso de cód. 91193.

Após, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40517 Nr: 1375-29.2009.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Cazzeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ramiro Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos em apenso de cód. 91193.

Após, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91193 Nr: 3371-23.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Fernando Teixeira Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ramiro Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos a execução.CONDENO 

o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados estes 

em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma 

do § 2º do art. 85 NCPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.Desta decisão 

deverão ser intimadas as partes, via patronos. P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39007 Nr: 3937-45.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ramiro Alexandre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Fernando Teixeira Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos em apenso de cód. 91193.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109761 Nr: 2470-50.2016.811.0005

 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: Ari Engler de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103914 Nr: 22-07.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Engler de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio Almeida Ribeiro - OAB:5.308 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte requerida (fls. 

115/115-V) em face da sentença de fls. 112/113.

O embargante alega que houve erro material na sentença proferida, 

informando que constou, equivocadamente, na sentença partes que não 

possuem relação com o presente processo.
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Requereu o saneamento da contradição para suprir erro material.

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 na sentença colacionada às fls. 112/113, 

foram mencionadas partes que não possuem qualquer relação com o 

processo.

Desta forma, verifica-se que houve erro material na fundamentação da 

sentença, devendo o pleito prosperar.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 115/115-V 

e JULGO-OS PROCEDENTES, passando a corrigir a fundamentação da 

sentença:

“Diante disso, resta reconhecida a litispendência, pois o pedido já foi 

analisado. Portanto, estão presentes nos dois processos: as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

Cumpra-se imediatamente o despacho de fls. 110.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42034 Nr: 2852-87.2009.811.0005

 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: Ari Engler de Souza, Marli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 Isto posto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO da parte Requerente, e, de consequência, 

determino:a)APLICAÇÃO do Código de Defesa do Consumidor e a 

inversão do ônus da prova em favor da parte requerente.b)REVISÃO dos 

juros remuneratórios no percentual de 33,34% ao ano.Condeno a parte 

autora as despesas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

causa, a ser devidamente atualizado, com fulcro no art. 86, parágrafo 

único, do NCPC, condenação suspensa por força do artigo 98, § 3°, do 

NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. 

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108810 Nr: 1961-22.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton da R Caetano Transportes Eireli - ME, Elton da 

Rocha Caetano, Carlito Caetano de Oliveira, Rosa Maria da Rocha Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES, razão pela qual:a)Aplico o Código de 

Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do 

embargante.b) Determino a exclusão da cobrança de tarifa de liquidação 

antecipada.c)Determino o afastamento do Certificado de Depósito 

Interfinanceiro como forma de correção, devendo ser aplicado o 

INPC.d)Determino que os juros de mora sejam no percentual de 1% ao 

mês.Intime-se e cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81986 Nr: 630-78.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso 

S.A ETEM, Eliane Gomes Carneiro Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jose Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:6.910, Renato de Perboyre Bonilha. - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ricardo Souto - 

OAB:68.153/MG, Libencio José Mundim da Fonseca - OAB:28.549, 

Ricardo Souto Carneiro - OAB:118.323 MG

 Vistos etc.

Intime-se a representante do Espólio da parte demandada para juntar nos 

autos o Termo de Compromisso de Inventariante.

Aportando o documento, faça constar nos autos que o Espólio de José 

Moreira será representado pela sua inventariante.

Sanada a irregularidade, intime-se o perito para esclarecer os pontos 

questionados pela parte demandada (fls. 402/403). Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86408 Nr: 2004-95.2012.811.0005

 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: Interligação Eletrica do Madeira S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Chama Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85391 Nr: 753-42.2012.811.0005

 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: Hilário de Souza Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos etc.

De início, intime-se a parte demandada para cumprir as determinações de 

fl. 212 e fls. 220/221. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 228.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86028 Nr: 1553-70.2012.811.0005

 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: Lúcia Irma Colvero Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Westlb do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Virginia de Bortoli Keller - OAB:53940/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Lins Morato - 

OAB:163840, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, Mauro Luís 

Timidati - OAB:13.528/MT
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 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 628/631), interposto pela 

requerente contra a sentença proferida às fls. 623/626.

Foi determinada a intimação dos embargados para se manifestarem, às fls. 

635/636.

O embargado Banco Mizuho S.A se manifestou às fls. 643/649.

A parte embargada Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A se manifestou 

às fls. 650/655.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fls. 623/626.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000505-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora para querendo manifestar nos autos acerca dos 

Estudos Sociais

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

Processo Número: 1000505-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Requerida para querendo manifestar nos autos acerca dos 

Estudos Sociais

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128463 Nr: 2288-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones César Rodrigues do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 128463

DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fl. 57.

Com fulcro no artigo 16 da Lei 11.340/2006, DESIGNO audiência para o dia 

06 de agosto de 2018, às 13h40min.

Intime-se a ofendida, o indiciado, bem como o Ministério Público, e a 

Defesa se houver.

Às providências.

Diamantino /MT, 02 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85511 Nr: 907-60.2012.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 85511

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a sentença de fl. 109, certifique o trânsito em julgado e arquive com 

as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 02 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122154 Nr: 4189-33.2017.811.0005

 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: APdS, AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 122154

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia e Levantamento 

de Valores c/c Pedido Liminar apresentado por ADIMAR PRÓSPERO DE 

SOUZA e ALAN MARTINS PRÓSPERO, já qualificados nos autos.

À fl. 44 determinou-se aos requerentes a apresentação da sentença que 

fixou alimentos em favor de Alan Martins Próspero.

Contudo, devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão de decurso de prazo de fl. 46.

Breve relato. Decido.

Depreende-se dos autos que os requerentes, embora devidamente 

intimados, não cumpriram a determinação judicial no tocante à 

complementação da exordial.

Assim, não resta alternativa ao Juízo senão o indeferimento da inicial com 

a consequente extinção do feito.

Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 
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artigo 485, inciso I, NCPC.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais, cuja 

cobrança deverá ficar 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.

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

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86201 Nr: 1747-70.2012.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Luiz Gustavo 

Figueiredo Pereira da Silva, Inlogs Administração de Bens S/A, Antonio 

Augusto Pires Junior, Pedro Luiz Lotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldeyr de Lima Melo - 

OAB:OAB/MT 10.017, Edivaldo Lima de Melo - OAB:12.144

 Código n. 86201

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que o executado foi citado por edital e não apresentou 

defesa, tampouco constituiu advogado, NOMEIO um dos representantes 

da Defensoria Pública para atuar como curador especial, nos termos do 

art. 72, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil.

Cientifique-se a Defensoria Pública para, por meio de um dos seus 

representantes, apresentar defesa/resposta no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 14913 Nr: 935-77.2002.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kazuyshi Ito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadd Haeg Maciel - OAB:9766

 Código n. 14913

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a sentença de fl. 169 e certidão de trânsito em julgado de fl. 189, 

arquive com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99810 Nr: 1408-09.2015.811.0005

 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: ABS, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 99810

DESPACHO

Vistos, etc.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestar-se acerca do acordo 

de fl. 89.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 02 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 1582 Nr: 354-09.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton do Prado Gunthen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo Ferreira da Silva Filho - 

OAB:2731 MT, Celso Tadeu Monteiro Bastos - OAB:3853/MT, 

Romes Júlio Tomaz - OAB:3791/MT, Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Milton do Prado Gunthen - OAB:3976, Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT, taryanne Oliveira Sampaio de Bastiani - 

OAB:22956/O

 Código n. 1582

DESPACHO

Vistos, etc.

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

entender por direito, sob pena de extinção.

Às providências.

Diamantino/MT, 2 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91367 Nr: 48-73.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdS, VCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 91367

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que o executado foi citado por edital e não apresentou 

defesa, tampouco constituiu advogado, NOMEIO um dos representantes 

da Defensoria Pública para atuar como curador especial, nos termos do 

art. 72, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil.

Cientifique-se a Defensoria Pública para, por meio de um dos seus 

representantes, apresentar defesa/resposta no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 02 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 23545 Nr: 1611-54.2004.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdJ(rpM, FRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Código n. 23545

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de expedição de mandado de prisão civil, protesto do 
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pronunciamento judicial e inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, 

em face do executado Manoel Bondespacho de Jesus (fl. 262).

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão de fls. 

180/181 converteu a execução em execução de quantia certa, 

hodiernamente, prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão civil, tendo em vista não ser 

medida cabível.

Considerando que a obrigação alimentar exequenda tem caráter 

emergencial, uma vez destinada à subsistência do Exequente, e diante da 

não apresentação pelo devedor de justificativa hábil a comprovar a 

impossibilidade do cumprimento do dever de pagar alimentos, entendo 

CABÍVEL O PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, conforme 

preconiza o artigo 528, § 1º do Código de Processo Civil.

Posto isso, com fulcro no dispositivo legal invocado DETERMINO O 

PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL do Executado MANOEL 

BONDESPACHO DE JESUS.

Por fim, abra-se vista dos autos a Defensoria Pública Estadual para 

requerer as medidas constritivas de bens que entender pertinentes.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45061 Nr: 1719-73.2010.811.0005

 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: AdMdS, ERdS, DWdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 45061

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a sentença de fls. 89/91 e certidão de trânsito em julgado de fl. 93, 

arquive-se o presente feito com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 01 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 16478 Nr: 303-17.2003.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Gomes, Nilza de Araújo Gomes, Rosa Gomes 

Pereira, Adão Rodrigues Pereira, Floraci Gomes, Milton Gomes, Reginaldo 

Gomes de Barros, Rozângela Gomes de Barros(neta), Ivanete Gomes da 

Silva(neta), Adão Gomes, Antonio Carlos Gomes da Silva(neto), Viviane 

Gomes da Silva(neto), Maria da Penha Gomes da Silva(neta), José 

Caetano da Silva Filho, Maria Silene Gomes, Aparecido Gomes, José 

Gomes, Vanderlei Gomes da Silva(neto), José Marcos Gomes da 

Silva(neto), Vanderleia Gomes da Silva, Antonio Carlos Gomes, Ivone 

Andreotti Gomes(neta), Maria Aparecida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindinalva Santos Gomes (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O, Patrick Alves Costa - OAB:7993/MT, Valentina Ponce 

Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 16478

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o decurso do prazo sem que a parte autora tenha se 

manifestado (fl. 190), arquive-se o presente feito com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 01 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91533 Nr: 180-33.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador - OAB:1873226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230-MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 Código n. 91533

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a sentença de fl. 20 e certidão de trânsito em julgado de fl. 23, 

arquive-se o presente feito com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 01 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 34211 Nr: 2449-89.2007.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anestor Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Araújo Alvares 

Marcondes - OAB:13.904-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anestor Gaspar da Silva - 

OAB:1414-A

 Código n. 34211

DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido de substituição do polo passivo para constar VILMAR 

RIEDIGER.

Consigno que a presente execução terá como objeto, a partir desta data, 

apenas o recebimento do crédito tributário instrumentalizado na CDA de fl. 

05 referente ao imóvel n. 4151.

Por fim, cite-se o Sr. Vilmar Riediger da presente Execução Fiscal, bem 

como o intime para comparecer no mutirão fiscal, conforme agendamento 

de fl. 105.

Cientifique-se a Defensoria Pública e arquive-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100178 Nr: 1535-44.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria do Estado - 

Unidade de Diamantino - OAB:

 Autos n. 1535-44.2015.8.11.0005.

I – Em análise dos autos observo, conforme delineado no parecer 

ministerial de fls. 392/393, a inexistência de prova que ligue o acusado ao 

crime em apuração.

Isso porque as vítimas esclareceram que não sabem informar quem foi o 

autor do crime. Aliado a isso, o também acusado José Maria alterou sua 

versão e negou o envolvimento de Jeferson Rocha no crime. Em síntese, 

inexiste justa causa para continuidade da ação penal.

Posto isso, julgo improcedente a denúncia e absolvo Jeferson Rocha, o 
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que faço com arrimo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

Expeça-se contramandado de prisão e efetive a baixa no BNMP/CNJ.

II – P. R. I.

Diamantino/MT, 17 de abril de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86769 Nr: 2397-20.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pereira de Loyola., Rosalina Loiola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilomar Hiller - OAB:10.768, 

Wesley Roberto de Amorim - OAB:6610-MT

 Intimação do Patrono do Denunciado para que fique ciente da DATA DE 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 24/08/2018, ÀS 15:30 HORAS, 

referente a Carta Precatória nº 713-20.2018.811.0015 código 316698 da 

Comarca da Primeira Vara Criminal de Sinop-MT, conforme informa no 

Ofício nº 2039/2018, juntado aos autos às fls. 346.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 114243 Nr: 409-85.2017.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se determinação de fl. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 104194 Nr: 202-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGSM, LJLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando certidão de fl. 72, vista ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 110912 Nr: 3118-30.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alessandro Souza de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleice da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de queixa-crime oferecida por Alessandro Souza de Carvalho, 

em face de Gleice da Silva Costa, pela prática, em tese, dos delitos de 

difamação e injúria, descritos nos artigos 139 e 140, caput, do Código 

Penal.

Observa-se que em audiência preliminar as partes celebraram a 

composição civil dos danos, bem como a querelada se comprometeu a 

efetuar o pagamento do valor de R$ 60,00 em alimentos não perecíveis em 

favor da Secretaria de Ação Social do Alto Paraguai/MT, conforme fl. 38.

Ante o exposto, HOMOLOGO a composição civil realizada entre as partes, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, a teor do parágrafo 

único do artigo 74 da Lei nº 9.099/95, bem como nos termos do artigo 84, 

parágrafo único, da Lei nº 9099/95, por analogia, DECLARO EXTINTA a 

punibilidade da autora do fato.

 Sem prejuízo, ressalto que a composição dos danos civis possui eficácia 

de titulo executivo, a ser eventualmente executado no Juízo civil 

competente, nos termos do 74, caput, da Lei n.º 9.099/95.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao MPE.

P.R.I. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIX DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono da parte autora para querendo 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA FERREIRA (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)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Analisando os autos, observo que a parte reclamante juntou 

comprovante de endereço em nome de terceiro, bem assim em consulta ao 
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cadastro do autor no SPC/SERASA consta que a residência do autor está 

localizada em Nortelândia/MT, de forma que há dúvidas sobre a 

competência desta Comarca. A comprovação da residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante. 

Posto isso, DETERMINO que a parte autora deve apresente, em 10 dias, 

sob pena de inépcia da inicial, o devido comprovante de residência em seu 

nome, tais como: contas de água, energia e telefone. Caso a conta esteja 

em nome do cônjuge ou companheiro a parte reclamante deve apresentar, 

em conjunto, a certidão de casamento ou declaração de união estável com 

firma reconhecida em cartório. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de 

julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ANTONIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 10/10/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ANTONIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 10/10/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 10/10/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKEL JOSE GALLE ODORISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido MAIKEL para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO WANDERLEI FERST (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 31/10/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SARTORI EMERICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 24/10/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SARTORI EMERICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000921-17.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JULIANO SARTORI EMERICK 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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). No presente caso, 

o autor argumenta que foi negativado pela requerida no valor de R$ 

3.145,55, sem qualquer aviso prévio, referente a suposto consumo 

retroativo, haja vista que foi constatado defeito/fraude no medidor da 

unidade consumidora do autor. Argumenta ainda, que não foi informado 

acerca da dívida e tampouco da inspeção que foi realizada no medidor, ou 

seja, não acompanhou os procedimentos administrativos que foram 

realizados pela Requerida no medidor. 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 

risco da demora do provimento jurisdicional, vejamos: A probabilidade do 

direito se encontra demonstrada através do documento de id. 14535403 - 

Pág. 11, onde consta que a cobrança se refere ao consumo de meses 

pretéritos supostamente não faturados. Quanto ao ponto, é de se 

consignar que não é possível auferir se o valor pelo qual o autor foi 

negativado encontra-se correto, vez que há várias formas de realizar o 

cálculo do valor retroativo, conforme previsto na Resolução que rege a 

matéria, devendo ser levado em consideração sempre o método mais 

benéfico ao consumidor, a não ser que haja certeza do valor não cobrado, 

o que é quase impossível. Por outro lado, de acordo com os documentos 
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juntados referentes a consumo posterior à irregularidade, se verifica que 

o consumo da unidade é baixo, devendo a concessionária explicar 

detalhadamente o método de cálculo do retroativo utilizado, bem como se 

está de acordo com o padrão de consumo posterior da unidade. Em 

resumo, não há certeza no valor cobrado e inscrito nos órgãos de 

restrição de crédito, de forma que, diante dessa situação, presente o 

requisito da verossimilhança da alegação a autorizar a baixa na restrição 

até o término do processo judicial. Consequentemente, o perigo da demora 

é evidente, pois a parte requerente encontra restrições em seu crédito por 

uma dívida incerta, o que lhe trará diversos prejuízos. Diante do exposto, 

CONCEDO a tutela de urgência aos reclamantes, o que faço com base no 

artigo 300 do CPC, DETERMINANDO que a parte reclamada REALIZE a 

baixa da inscrição em nome do autor no que tange a dívida discutida nos 

autos, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe 

de R$ 100,00, limitados a 30 dias. Consigno, entretanto, que as faturas 

mensais referentes ao efetivo consumo de energia na unidade deverão 

ser pagas pelo consumidor, sob pena de suspensão do fornecimento em 

sua unidade consumidora e cassação da liminar. Para tanto, INTIME-SE a 

parte reclamada. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante 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 do CDC. 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 escrita ou oral até cinco dias após a 

audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 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 do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 03 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ASSUNCAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000732-73.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SALVADOR ASSUNCAO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se 

o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 19 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010629-50.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEOFILO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W V COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010629-50.2010.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE TEOFILO GARCIA 

REQUERIDO: W V COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME, EMPRESA DE 

TELEFONIA CELULAR CLARO Vistos, etc. Trata-se de impugnação à 

execução proposta pela empresa Claro S/A, argumentando, em suma, 

penhora indevida nas contas da operadora, tendo em vista a sua exclusão 

do polo passivo da ação. Decido. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a irresignação merece procedência, uma vez que a 

sentença de id. 3739468 – pág. 1/2, acatou a preliminar arguida pela 

Operadora Claro, excluindo-lhe do polo passivo da demanda. Portanto, 

ACOLHO a impugnação apresentada, e determino a expedição de alvará 

de levantamento para liberação do valor bloqueado via bacenjud em favor 

da Claro S/A, devendo os patronos informar as contas respectivas para 

depósito. Proceda a Senhora Gestora com as medidas pertinentes para 

que seja realizada a exclusão da requerida Claro do polo passivo da ação. 

Em oportuno, indefiro o pedido de id. 9571188, uma vez que tais diligências 

são devidas ao autor, que possui os meios necessários para realizá-las. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 25 de outubro de 2017. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-60.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA PATRICIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010488-60.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ELOISA PATRICIA FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Trata-se de impugnação à execução proposta pela empresa Claro S/A, 

argumentando, em suma, equívoco e excesso na execução. Decido. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação da parte 

executada merece respaldo. Está sedimentado em doutrina e 

jurisprudência que a multa do antigo art. 475-J do CPC/73, que 

corresponde ao atual artigo 523, § 1º, do CPC, incide somente após a 

intimação da parte executada para pagar o débito constante no pedido de 

cumprimento de julgado do credor. Vale dizer, não há incidência 

automática da multa com a intimação da sentença/acórdão condenatório 

na fase de conhecimento. Nesse sentido a jurisprudência: “EMENTA: 

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - EXCESSO- NÃO APLICAÇÃO DA 

MULTA DOS 10% DO ARTIGO 475-J DO CPC - PAGAMENTO ANTES DA 

INTIMAÇÃO PARA TANTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pode aplicara 

a multa do artigo 475-J do CPC, quando se demonstra o pagamento 

espontâneo antes mesmo da intimação para pagamento, sendo mero 

equívoco do devedor em não comunicar nos autos o efetivo pagamento, 

porém, a não lhe ensejar a penalidade do artigo em comento. Detectado o 

excesso de execução cabe ao magistrado a sua declaração, com a 

liberação de valores ao recorrente, bem como, a determinação de 

devolução pelo consumidor, sob pena de se convolar em enriquecimento 

indevido. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 1133/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)”. “RECURSO 

INOMINADO - TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO 

ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FLUI A PARTIR DA 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PAGAR - RECURSO PROVIDO. Para que 

haja a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J 

do CPC, é necessário além do trânsito em julgado da sentença, a intimação 

da parte para efetuar o pagamento. (RI 330/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014)”. No caso, nem mesmo houve o pedido de cumprimento do 

julgado, e a parte executada fez voluntariamente o pagamento da 

condenação, não havendo, portanto, razão para aplicação da multa de 

10%. Portanto, considerando que a obrigação já foi devidamente adimplida 

pela parte executada, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento para 
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liberação do valor excedente bloqueado via bacenjud (id. 4030747) em 

favor da parte executada, devendo os patronos informar as contas 

respectivas para depósito. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. P. I. C. Diamantino, 29 de setembro de 2017. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212220 Nr: 5091-50.2018.811.0037

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5091-50.2018.811.0037 - Suscitação de Dúvida Registral 

Inversa

Código 212220

Vistos etc.

Notifique-se a titular do Cartório do 1º Ofício para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação.

Decorrido o prazo, com ou sem impugnação, vistas ao Ministério Público 

(art. 201 da Lei nº 6.015/73 e art. 1.183 da CNGCE/MT).

Após, concluso para análise.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 02 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 142835 Nr: 1092-94.2015.811.0037

 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: EMMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SANTOS VANDERLEY 

PERUCHI - OAB:SP 197003, EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA - 

OAB:SP 135.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Considerando a decisão de fl. 700 e verso , impulsiono os autos para 

INTIMAÇÃO do DR. EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA, brasileiro, 

casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção 

de São Paulo, sob nº 135.427, que também figura como parte autora no 

processo em epígrafe, para comparecer a audiência de instrução, 

designada para o dia 05/09/2018 às 15h00min, devendo as partes 

especificar as provas que pretendem produzir e arrolar as testemunhas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as quais deverão comparecer ao ato 

designado independente de intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 100974 Nr: 1466-65.2010.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES, CLAUDEMIR CARLOS 

NOGUEIRA, THEREZA APPARECIDA CORRENTE, ROBERTO GILMAR 

NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ELIANA DE FATIMA 

NOGUEIRA, Silvia Regina Rossini, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA 

JÚNIOR, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, EMIELI APARECIDA BALTIERI, 

SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO, ELCI RIBEIRO NOGUEIRA, LUDOVICO ZENI 

NOGUEIRA, SANTINA MENDES CORDEIRO, MARCOS TOMAZETTI, 

LUCIMARA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:MT/8.463, Emieli Aparecida Baltieri - OAB:MT/2758, 

JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES - OAB:14669/MT, LIZEU NORA 

RIBEIRO - OAB:15514, LUCIA ROSSETTO THEODORO - OAB:MT 

11.675-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, MARCELO 

ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 11.672-B, MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT, MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - OAB:5170 MT, 

MARCO ANTONIO ZANOTTI - OAB:61935, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B, NEWTON BUENO LACERDA - OAB:PR/11.893, PAULO 

ALVES NOGUEIRA - OAB:PR/ Nº 13148, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT, WILIAN GOMES DOS ANJOS - OAB:80227PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Considerando a decisão proferida nos autos intimo o inventariante 

Advogado MARCELO GONÇALVES - OAB/MT- 7831/MT para efetuar o 

recolhimento das diligências para cumprimento do mandado de intimação 

expedido para intimação das partes RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA; 

ROQUE RODOLFO NOGUEIRA e SILVIA REGINA ROSSINI, todos na 

ZONA-1, para comparecerem na audiência designada para o dia 

24/09/2018 às 14horas. Fica, ainda, o inventariante nominado, intimado a 

providenciar a distribuição da carta precatória na Comarca de Faxinal/PR 

para intimação das partes ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO e 

LUDOVICO ZENI NOGUEIRA para participarem da referida audiência.

Certifico, ainda, que a intimação foi direcionada ao inventariante em razão 

de partes citadas não terem advogados constituídos nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 100974 Nr: 1466-65.2010.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES, CLAUDEMIR CARLOS 

NOGUEIRA, THEREZA APPARECIDA CORRENTE, ROBERTO GILMAR 

NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ELIANA DE FATIMA 

NOGUEIRA, Silvia Regina Rossini, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA 

JÚNIOR, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, EMIELI APARECIDA BALTIERI, 

SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO, ELCI RIBEIRO NOGUEIRA, LUDOVICO ZENI 

NOGUEIRA, SANTINA MENDES CORDEIRO, MARCOS TOMAZETTI, 

LUCIMARA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:MT/8.463, Emieli Aparecida Baltieri - OAB:MT/2758, 

JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES - OAB:14669/MT, LIZEU NORA 

RIBEIRO - OAB:15514, LUCIA ROSSETTO THEODORO - OAB:MT 

11.675-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, MARCELO 

ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 11.672-B, MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT, MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - OAB:5170 MT, 

MARCO ANTONIO ZANOTTI - OAB:61935, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B, NEWTON BUENO LACERDA - OAB:PR/11.893, PAULO 

ALVES NOGUEIRA - OAB:PR/ Nº 13148, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT, WILIAN GOMES DOS ANJOS - OAB:80227PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Vistos etc.

Por medida de cautela, defiro o pedido do inventariante para que a parcela 

de 10.000 (dez mil) sacas de soja que se encontram depositadas em nome 

de Emieli na COAMO/PR permaneçam depositadas até ulteriores 

deliberações, à disposição do Juízo, diante de possíveis mudanças no 

curso processual em razão da determinação de suspensão do processo 
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pelo E. TJMT. Intimem-se.

Deixo, por ora, de proferir decisão acerca dos embargos declaratórios e 

contrarrazões aos embargos apresentados pelas partes, tendo em vista 

que o Relator do Recurso de Apelação nº 105198/2017 determinou a 

suspensão do processo de inventário até o julgamento da matéria, 

conforme se vê às f. 8635/8637.

Indefiro o pedido de f. 8671/8671-v, vez que não encontra respaldo legal 

em qualquer normativa que rege o serviço judiciário. Outrossim, por 

entender que a certidão solicitada constitui prova de interesse exclusivo 

da parte, concluo que lhe compete, privativamente, o ônus de sua 

produção. Diante dessa conclusão, verifico que o advogado subscritor do 

pedido já possui procuração nos autos, razão pela qual lhe é 

perfeitamente possível retirar o feito em carga para o levantamento de 

dados e extração de cópias necessárias, além do acesso ao andamento 

processual por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.

 Atenta aos pedidos do inventariante judicial às f. 8656/8657, por ora, 

designo audiência para o dia 24/09/2018 às 14h00min. Intimem-se para 

que compareçam ao ato.

Tendo em vista a renuncia de procuradores (f. 8639/8644), intimem-se as 

respectivas partes para que constituam novo procurador, no prazo de dez 

dias. Para tanto, expeça mandado e carta precatória para a intimação 

pessoal. Após, intimem-se os advogados a serem constituídos para 

comparecimento na solenidade ora designada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 02/08/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004636-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE JESUS CORREIA (AUTOR)

MARCOS MAGALHAES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PEREIRA MIRANDA (RÉU)

 

Processo: 1004636-68.2018.8.11.0037; AUTOR: MARCOS MAGALHAES 

LIMA, SIMONE DE JESUS CORREIA RÉU: ALESSANDRO PEREIRA 

MIRANDA INTIMAÇÃO Intimo as partes da decisão do ID 14400846, bem 

como acerca da audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Conciliação - Fórum Data: 26/09/2018 Hora: 17:30 , conforme certidão a 

seguir transcrita: "Em cumprimento a determinação retro, designa-se a 

audiência de conciliação para o dia 26 de setembro de 2018, às 17h30min, 

na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 27 de julho de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003794-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DA SILVA JUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMAGRESEE FRANCHISING LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003794-88.2018.8.11.0037; REQUERENTE: DANIELI DA SILVA 

JUSTO REQUERIDO: EMAGRESEE FRANCHISING LTDA INTIMAÇÃO Intimo 

as partes da decisão do ID 14417152, bem como acerca da audiência 

designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 

19/09/2018 Hora: 14:00 , conforme certidão a seguir transcrita: "Em 

cumprimento a determinação retro, designa-se a audiência de conciliação 

para o dia 19 de setembro de 2018, às 14h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 de julho de 2018 ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a)"

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005191-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BERNARDO SANTIN (AUTOR)

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER LUIZ DOS SANTOS OAB - MT16327 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

 

Processo: 1005191-85.2018.8.11.0037; AUTOR: SADI BERNARDO 

SANTIN, ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA RÉU: DENIVAL 

FRANCISCO DOS SANTOS INTIMAÇÃO Intimo as partes da decisão do ID 

14525205, bem como acerca da audiência designada: Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 19/09/2018 Hora: 15:00 , conforme 

certidão a seguir transcrita: "Em cumprimento a determinação retro, 

designa-se a audiência de conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, 

às 14h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. PRIMAVERA DO LESTE, 27 de julho de 2018 ESIO MARTINS DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)"

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001224-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUVINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. FERREIRA INFORMACOES CADASTRAIS - ME (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL ORLATO SELEM OAB - SP115997 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001224-66.2017.8.11.0037. 

AUTOR: LEDUVINA DA SILVA RÉU: BANCO PAN S.A., W. FERREIRA 

INFORMACOES CADASTRAIS - ME Vistos etc. Arbitro os honorários 

periciais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Intime-se o perito 

nomeado para prestar informações quanto a manutenção de interesse em 

realizar os trabalhos periciais, em 15 (quinze) dias, já declinando, em caso 

positivo, os dados bancários para subsequente levantamento da 

importância de 50 % (cinquenta por cento). Em seguida, intime-se a parte 

requerida para proceder ao depósito da importância dos honorários 

periciais, em 15 (quinze) dias. O perito deve informar ao Juízo a data e 

horário para a realização da prova técnica, para o fim de viabilizar o 

cumprimento do disposto no artigo 474 do Código de Processo Civil. O 
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perito protocolará o laudo em juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias (CPC, 

art.477). O perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, 

devendo constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no 

Conselho Regional; b) o endereço profissional; c) certidão do CR/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

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

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003165-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PEREIRA DA COSTA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1003165-17.2018.8.11.0037. AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: JESSICA 

PEREIRA DA COSTA - ME Vistos etc. A parte autora é empresária, 

propondo inúmeras ações monitórias no âmbito da Justiça Comum, embora 

pudesse optar pelo procedimento simplificado e gratuito do Juizado 

Especial, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Destarte, havendo 

nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade e inexistindo justificativa idônea para o 

recolhimento ao final, intime-se a parte autora para comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121990 Nr: 4514-48.2013.811.0037

 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: MEIMEI PEREIRA FREITAS TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO, ANGELA 

MARIA ANDRADE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT, Cláudio Santos Réche - OAB:12-831-B, ÉDERSON 

UMBELINO NERY - OAB:MT 16181-O, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO, para 

manifestar acerca da petição do requerido de fls. 330/332, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138570 Nr: 9391-94.2014.811.0037

 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: 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, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32006 Nr: 261-95.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Vila Rica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, SIMONI PAVIN SARI - OAB:76648-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

manifestar das informações de fls. 154, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65933 Nr: 5731-68.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELGA RENATI KREBS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o Advogado : MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, fica INTIMADO de que os autos encontram-se 

desarquivados, devendo requerer o que de direito, e ainda, para recolher 

as custas do desarquivamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128850 Nr: 1732-34.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO CARLOS 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO, para 
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manifestar acerca petição do réu de fls. 91/92, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119253 Nr: 1645-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINO DUARTE ALECRIM SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:MT 13578/A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT 

12.090-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: END. INSUFICIENTE , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173962 Nr: 7384-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPORTO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

RESIDENCIAL PORTO SEGURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIA SANDRA FERNANDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:MT/ 21590, ÉLCIO DE AQUINO LINS - OAB:MT/ 21.050, 

NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/MT, WANTUIR LUIZ 

PEREIRA - OAB:MT/ 11171

 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 EXISTE O NR., no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111657 Nr: 2084-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO CARNEIRO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167855 Nr: 4150-71.2016.811.0037

 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: THIAGO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Processo nº 4150-71.2016.811.0037 (Código 167855)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Thiago Gonçalves da Silva

Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta 

por Thiago Gonçalves da Silva em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, 

objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo.

 Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 27 de 

março de 2016, no município de Primavera do Leste (MT). Afirma, 

outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, 

foi acometida por invalidez permanente.

 Com a inicial vieram os seguintes documentos: 1) Fotocópia de 

Requerimento Administrativo (fls.35/39); 2) Procuração “Ad Judicia” 

(fls.41); 3) Declaração de Hipossuficiência (fls.42); 4) Fotocópia de 

Documento de Identificação pessoal da autora (fls.43); 5) Fotocópia de 

Fatura da Energisa (fls.44); 5) Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 

2016.126832 (fls.45/46); 6) Fotocópia de Prontuário de Atendimento 

Municipal – PVA e Rx, (fls.47/50).

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a requerida 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo da ação, bem como a ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, sustenta a necessidade de realização de prova 

pericial para verificar a gradação em caso de invalidez (fls.53/65).

Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação 

(fls.79/82).

O processo foi saneado e as preliminares rejeitadas (fls.83/84).

Perícia Médica inclusa (fls.93/98).

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

 DO MÉRITO

 A questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada.

 Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo.

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material.

Com efeito, há Boletim de Ocorrência nº 2016.126832, confeccionado em 

data posterior ao acidente narrado, o qual relata que o autor, “estava 

transitando com sua motocicleta pela via ocasião na qual foi surpreendido 

por um buraco sendo que invariavelmente e em razão da baixa visibilidade 

o veículo caiu neste obstáculo perdendo aderência restando a moto pelo 

declarante pilotada a jogá-lo por sobre o chão” (fls.45/46), fato 

corroborado pelo Prontuário de Atendimento Municipal, datado de 27 de 

março de 2016, o qual relata “paciente vítima de acidente moto ciclístico” 

(fls. 48).

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando a existência de incapacidade média (50%) do membro inferior 

esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP (fls.93/98).

Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter permanente 

decorrente de acidente de veículo automotor.

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74.

Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com observância da 

redução da capacidade funcional do membro, conforme perícia médica 

inclusa.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Thiago Gonçalves 

da Silva, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de correção monetária 

(INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, 

art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por 
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apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato 

que abreviou o labor profissional.

Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005025-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOUZA GUIMARAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005025-53.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: LUIZ CARLOS SOUZA 

GUIMARAES EMBARGADO: ADRIANO PEREIRA PIMENTEL Vistos. 

Intime-se a parte embargante, por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciaria gratuita (artigo 99, § 2o, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intime-se Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005142-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 : 

1005142-44.2018.8.11.0037. AUTOR: ANDERSON MARQUES SANTANA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico 

que a cópia do holerite juntada aos autos refere-se ao mês de setembro 

de 2017. Assim, considerando o lapso temporal de quase um ano desde a 

referida data, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cópia de holerite atual ou 

outros documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e outros), sob pena 

de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005161-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005161-50.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por TEIXEIRA DE ARAUJO E 

CIA LTDA em face de TIM CELULAR S.A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Aduz que contratou a ré para prestar serviços de telefonia 

móvel, mas, em decorrência do mau funcionamento do sinal 

disponibilizado, optou por fazer a portabilidade e entrou em contato com a 

requerida, tendo esta lhe informado que seria gerada uma multa por 

quebra de contrato. Alega que a ré optou por aplicar a sanção aà autora 

no valor de R$3.408,00 (três mil quatrocentos e oito reais), com valor total 

de R$ 4.315,52 (quatro mil trezentos e quinze reais e cinquenta e dois 

centavos), paga em 28/03/2018. Assevera que, após o envio da referida 

fatura, a autora novamente tentou resolver a demanda extrajudicialmente, 

restando infrutífera. Requer tutela provisória de urgência antecipada para 

determinar que a requerida proceda à rescisão contratual entre as partes, 

cancelamento das faturas emitidas após a data de 28/03/2018, que a ré se 

abstenha de emitir novas faturas. No mérito, pugna pela declaração de 

inexistência de débito, condenação em danos morais e repetição de 

indébito. É o relatório. Fundamento. Decido. Estabelece 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”. No caso, verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos necessários, estando o periculum in mora 

e o fumus boni iuris comprovados pelos documentos acostados aos autos 

dentre eles faturas acostadas aos autos (id. 14343178). Ademais, o 

consumidor tem todo direito de obter do fornecedor informações precisas 

que justifiquem a cobrança do valor ora questionado e de discutir tais 

faturas com a necessária demonstração da existência do consumo 

alegado, conforme dispõem o artigo 6° do CDC. Ante o exposto, defiro em 

parte o pedido liminar para suspender a cobrança da fatura referente a 

multa por cancelamento de contrato e das emitidas após 28/03/2018, até 

ulterior decisão de mérito deste Juízo, bem como que a requerida se 

abstenha de incluir o nome do requerente no cadastro de inadimplentes 

até o julgamento da lide. Cite-se a requerida para contestar a ação no 

prazo legal. Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 13/09/2018, às 15h40min, para sessão de conciliação 

(art. 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na 

sede deste juízo, na “sala de conciliação”. A presente decisão vale como 

mandado, ficando autorizado a entrega ao Oficial de plantão, e caso não 

for possível por qualquer eventualidade, para qualquer outro que possa 

atender imediatamente. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004793-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA (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 : 

1004793-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, MOTO 

HONDA DA AMAZONIA LTDA Vistos. Trata-se de ação de 

responsabilidade por vício do produto c.c danos morais e materiais. 

Preenchidos os requisitos, recebo exordial nos seus precisos termos 

(art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo o dia 13/09/2018, às 14h00min, para audiência de 

conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite-se e 

intime-se o requerido para comparecer a audiência. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 
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atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Defiro 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 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. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005339-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. M. (AUTOR)

RODRIGO TORRES BEZERRA (AUTOR)

JESSICA SOUTO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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 : 

1005339-96.2018.8.11.0037. AUTOR: GABRIEL TORRES MORAES, 

RODRIGO TORRES BEZERRA, JESSICA SOUTO MORAES RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (artigo 99, § 2o, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

03 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005346-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA BEVILACQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEIDER ZAPPONI (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 : 

1005346-88.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VALERIA CRISTINA 

BEVILACQUA EXECUTADO: HEIDER ZAPPONI Vistos. 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). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005332-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO ANTONIO DO AMARAL (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 : 

1005332-07.2018.8.11.0037. AUTOR: ARAUJO & MATTOS LTDA - ME 

RÉU: JACINTO ANTONIO DO AMARAL Vistos. 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). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144949 Nr: 2030-89.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGP, SILMARA APARECIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO VERDE VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT, MARKSON WESTER DE ANDRADE - 

OAB:OAB/GO 26.207, WILLIAN PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:OAB/GO 33.315

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILMARA APARECIDA GARCIA, Cpf: 

94275831934, Rg: 650630184, Filiação: Onedes Malchiori Garcia e Reis 

Baltazar Garcia Rubio, data de nascimento: 20/06/1974, brasileiro(a), 

natural de Arapongas-PR, casado(a), dolar. 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$ 545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 02 de agosto de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, pagar o valor de R$ 48.195,77, conforme se vê na 

petição de fls. 326/327, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175401 Nr: 8201-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176469 Nr: 8773-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELIAS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165739 Nr: 3020-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT/23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:SP/206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173883 Nr: 7354-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉSIO VERONÉZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBI ROSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62745 Nr: 2432-83.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE GIMENE DE FREITAS, LAISA DE 

FREITAS DA SILVA

 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, MARCO ANTÔNIO DOTTO - 

OAB:MT/4.628-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 2432-83.2009.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

PARTE RÉQUERIDA: GISELE GIMENE DE FREITAS e LAISA DE FREITAS DA 

SILVA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Gisele Gimene de 

Freitas, Cpf: 61363120182, Rg: 000798988 SSP MS Filiação: , brasileiro(a), 

, Endereço: Maria Beer, 94, Bairro: Centro Leste, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para que tome ciência 

do bloqueio e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, se manifeste 

acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo o executado 

alegar/comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou 

ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos financeiros 

(art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil/2015),conforme fls. 

136 e 138 .

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos,Deferem-se os pedidos de p. 

132.Considerando que o bloqueio foi parcialmente frutífero (R$ 156,94), 

intimem-se as parte executada por edital, para que tome ciência do 

bloqueio e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, se manifeste acerca 

da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo o executado 

alegar/comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou 

ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos financeiros 

(art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil/2015), devendo o 

exequente providenciar o necessário.Realizou-se a busca de veículos 

pelo sistema RENAJUD em nome da executada Gisele, a qual logrou êxito, 

inserindo as restrições judiciais, conforme documento anexo.Com isso, 

intime-se a executada, na pessoa de seu advogado, para que tome 

ciência acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no prazo 

de 15 (quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Caso não seja localizado, intime-a por edital, as expeças do 

exequente.Procedeu-se a pesquisa na Receita Federal, via INFOJUD, 

conforme solicitado, não logrando êxito, conforme documento 

anexo.Outrossim, determina-se que seja oficiado o SERASA para que 

providencie a inclusão do nome das executadas nos cadastros de 

inadimplentes, no valor indicado no calculo de p. 133.Conste que a 

negativação somente ocorre em nome dos executados, por pedido 

expresso do exequente, visto que compete a ele a responsabilidade por 

eventuais danos sofridos pelo executado, conforme disposto no artigo 

776 do CPC.Salienta-se ainda que, em caso de pagamento, ou se a 
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execução for garantida ou extinta por qualquer outro motivo, o exequente 

deverá imediatamente comunicar este juízo, para providenciar a baixa, sob 

as penas da lei (artigo 782, §4º do CPC).Nesse sentido, cita-se o 

entendimento jurisprudencial:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO 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. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  Nº  70071746341  (Nº  CNJ : 

0384828-84.2016.8.21.7000).Depois de cumpridas todas as deliberações 

acima, intime-se o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. 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

Primavera do Leste - MT, 10 de novembro de 2017.

Célia Regina Pereira Xavier de Carvalho

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174834 Nr: 7864-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA ROSA GOMES, LIVIA SANFELICE 

GOMES, PAULO ROGÉRIO GOMES, GUSTAVO VILELA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127830 Nr: 9568-92.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, LÉO BACALTCHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar o cálculo atualizado para expedição do termo de penhora , no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137891 Nr: 8941-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI NELSON ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÁRIO CARNEIRO FILHO, IVO CABRAL DE 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 8941-54.2014.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ARI NELSON ZUFFO

PARTE RÉQUERIDA: ADÁRIO CARNEIRO FILHO e IVO CABRAL DE 

MENEZES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: IVO CABRAL DE MENEZES, 

INSCRITO NO CPF DE Nº 254.942.526-04.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE TOME 

CIÊNCIA ACERCA DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS, QUERENDO MANIFESTE - 

SE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, DE FLS. 54 .

DECISÃO/DESPACHO: Visto,Defere-se o pedido de p. 60 e determina-se a 

intimação por edital do executado Ivo Cabral de Menezes, devendo a parte 

autora providenciar o necessário. Cumpra-se na integra a decisão de p. 

53, no que tange a citação do espólio. Em seguida, intime-se o autor para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 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.

 Primavera do Leste - MT, 9 de outubro de 2017.

Célia Regina Pereira Xavier de Carvalho

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137673 Nr: 8798-65.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CUNHA DAS NEVES, ELEN LUCI INÊS, LUIS 

CARLOS CONEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO GENESSIS FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, FLAVIO BUSS - OAB:MT 19470-0, LUIS CARLOS 

CONEJO - OAB:13.056 MT, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, pagar o valor de R$ 23.581,77, conforme se vê na 

petição de fls. 109/112, ou requerer o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106799 Nr: 5877-41.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Luiza Aparecida de Souza, Cpf: 

86681818153, Rg: 1034625-2 SJ MT Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), 

empresária, Endereço: Rua Londrina N°731-casa, Bairro: Centro, Cidade: 

Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor da executada da importância 

atualizada de R$ 96.569,43 ( noventa e sei mil, quinhentos e sessenta e 

nove reais e quarenta e tr~es cenytavos) , em 09/09/2011, representanad 

pela cédula de c´redito bancário- Emprestimo Pessoal sem seguro 

prestamista, carteira/ contrato nº 321/1049506, emitida em data de 

08/11/2010, cujo pagamento fora parcelado para ser quitada em 48 

parcelas mensais, vencendo a prmeira em 08/01/20111 e a última em 

08/12/2014, em parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.455,35, sendo 

certo que a rxrcutada somente pagou parcialmente a primeira parcela 

vencida desde 09/01/2011, tornando vencido antecipadamente, todas as 

parcelas vencíveis, consisntente em títilos cujas obrigações são líquidas, 

certas e exígiveis e o saldo devedor

Nome e Cargo do digitador:
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Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110152 Nr: 489-26.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA DAL ROVERE PATRICIO, JOSÉ ROBERTO 

PATRÍCIO, JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, Sebastião Patrício- Espólio, JOSÉ 

PATRICIO, IRMA CAMILO PATRÍCIO, MÁRCIA PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): José Patricio, Cpf: 01587242915, Rg: 

1130591 SSP PR Filiação: Domingos Patrício e Amália Patrício, data de 

nascimento: 19/03/1940, brasileiro(a), natural de Cedral-SP, casado(a), 

agricultor, Endereço: Rua São Caetano, Nº 249 (Residencial). e Av 

Amazonas, 211 (Comercial), Bairro: Centro, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Requerido(a): Irma Camilo Patrício, Cpf: 68069570997, Rg: 46272064 SESP 

PR Filiação: Antonio Camilo e Italia Tanata, data de nascimento: 17/07/1942, 

brasileiro(a), natural de Galia-SP, casado(a), do lar, Endereço: Rua 

Rondonopolis, 1243, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:BANCO DO BRASIL S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 

00.000.000/0001-91, com sede No Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco 

C, Lote 32, Edifício Sede III, em Brasília-DF, cenopserv.oficios@bb.com.br, 

tendo os patronos o endereço eletrônico: bb.info@shrlaw.com.br, vem, 

mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos 

artigos 566, I, 585, VIII, artigo 646 e seguintes do Código de Processo Civil 

c.c. o Decreto-lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, propor a competente 

ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Em face de LYDIA DAL 

ROVERE PATRICIO, financiada, brasileira, viúva, agricultora, portadora da 

cédula de identidade n° 1515348, emitida por SSP/PR e devidamente 

inscrita no CPF n° 799.129.311-49, residente e domiciliada na Rua 

Blumenau, n° 262, Centro, CEP: 78.850-000 na cidade de Primavera do 

Leste/MT;JOSÉ ROBERTO PATRICIO, financiado, brasileiro, casado, 

agricultor, portador da cédula de identidade 12561991, emitida por SSP/MT 

e devidamente inscrito no CPF n° 370.064.799-91, residente e domiciliado 

na Rua Blumenau, n° 262, Centro, CEP: 78.850-000 na cidade de Primavera 

do Leste/MT;JOSE PATRICIO, avalista, brasileiro, casado, agricultor, 

portador da cédula de identidade 1130591, emitida por SSP/PR e 

devidamente inscrito no CPF n° 015.872.429-15, residente e domiciliado na 

Rua Londrina, n° 133, Centro, CEP: 78.850-000, Primavera do 

Leste/MT;IRMA CAMILO PATRICIO, avalista, brasileira, casada, agricultora, 

portadora da cédula de identidade 46272064 SSP/PR e devidamente 

inscrita no CPF n° 680.695.709-97, residente e domiciliada na 

Rondonópolis, n° 1243, Centro, CEP: 78.850-000, Primavera do 

Leste/MT;ESPOLIO DE SABASTIÃO PATRICIO, interveniente garante 

representado pelos inventariantes, JOSE ROBERTO PATRICIO, 

anteriormente qualificado, e MARCIA PATRICIO, brasileira, casada, do lar, 

portadora da cédula de identidade 502858, emitida por SSP/MT e 

devidamente inscrita no CPF n° 799.136.441-00, residente e domiciliada na 

Rua Blumenau, n° 262, Centro, CEP: 78.850-000 na cidade de Primavera do 

Leste/MT, pelo fatos e fundamentos de direito, a seguir, expostos:Pela 

Cédula Rural Hipotecária n° 20/00153-3, emitida em 23/02/2007, com 

vencimento pactuado e alterado pelo Aditivo de Retificação e Ratificação 

n° 14/83455-3 e com base nas disposições da Lei n° 11.775 e Resolução 

do CMN para o dia 07/07/2013, o exequente propiciou ao executado 

crédito no valor de R$ 722.000,00 (setecentos e vinte e dois mil reais).De 

acordo com a Cláusula Garantias, foi constituída hipoteca cedular de 

segundo grau e sem concorrência de terceiros sobre o bem imóvel 

comercial e residencial urbano de propriedade de JOSE ROBERTO 

PATRICIO e ESPOLIO DE SEBASTIA0 PATRICIO, com as seguintes 

características: localização: Lote 14, da quadra 48, do loteamento "cidade 

primavera”, município de Primavera do Leste/MT, melhor descrito e 

individualizado na Matricula 939 do CRI de Primavera do Leste/MT.Além 

dos encargos da normalidade, também são exigíveis encargos 

decorrentes da inadimplência, a saber:

Normalidade:• Encargos básicos com base na variação positiva da TJLP, 

debitados e capitalizados mensalmente;• Encargos adicionais à taxa 

e fe t i va  de  5% ao  ano ,  deb i tados  e  cap i ta l i zados 

mensalmenteInadimplemento:• Encargos básicos com base na variação 

positiva da TJLP debitados e capitalizados mensalmente;• Encargos 

adicionais à taxa de 5% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente• 

Juros de mora à taxa de 1% ao ano, ainda não computados no cálculo 

apresentado que serão exigidos quando da liquidação do débito;

• Multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final, ainda não 

computados no cálculo apresentado que serão exigidos quand da 

liquidação do débito.De acordo com a Cláusula vencimento antecipado, 

restou pactuado que se a financiada não pagasse pontualmente quaisquer 

das prestações nele previstas, poderia o Banco considerar vencidas 

antecipadamente todas as demais parcelas ainda não vencidas e exigir o 

total da dívida delas resultantes.Nesse contexto, ante ao inadimplemento 

do financiado, o vencimento extraordinário da dívida operou-se em 

01/07/2010, conforme consta na inclusa planilha de débito, o que torna o 

título plenamente exigível.Ocorre que o executado utilizou os benefícios da 

cédula acima descrita, porém não cumpriu o pactuado, deixando de saldar 

o débito que, acrescido dos encargos financeiros e pactuados e 

acessórios devidos calculados até 20/12/2011, apresenta saldo devedor 

de R$ 796.348,49 (setecentos e noventa e seis mil, trezentos e quarenta e 

oito reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha de cálculos que 

segue anexo.O crédito exequendo acima representa dívida líquida, certa e 

exigível, na forma do artigo 586 do CPC e, comporta, portanto, o presente 

rito executório.Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência 

determinar a citação dos executados, para que, no prazo de 03 dias 

efetuem o pagamento do principal, nos termos do artigo 652 do CPC, com 

as alterações da Lei 11.382/2006, acrescidos de juros de mora e correção 

monetária até a data do efetivo pagamento, honorários advocatícios 

fixados em 20%, custas processuais e demais cominações legais. Caso 

não seja efetuado o pagamento da dívida, requer seja realizada a penhora 

online, pelo sistema BACENJUD, bem como a penhora do mencionado 

imóvel dado em garantia.Requer ainda, determine V. Exa. que as 

diligências a serem realizadas pelo Sr. Oficial de Justiça se efetuem de 

acordo com o previsto no artigo 652, § 1°, do CPC, alterado pela Lei n°. 

11.382/2005, bem como no § 2° do artigo 172 e 216 do CPC, para 

realização do ato constritivo.

Dessa forma, nos termos do artigo 272, §2º, novo Código de Processo 

Civil, requer que todas as intimações por meio de imprensa oficial sejam 

realizadas exclusivamente em nome do advogado Adriano Athala de 

Oliveira Shcaira – OAB/MT 20.495-A.

Ainda, requer a juntada do instrumento de procuração, bem como do 

substabelecimento.

Por oportuno, declaro sob as penas da lei, que todas as cópias anexas à 

petição inicial são autênticas, nos termos do artigo 425, IV, do Novo 

Código de Processo Civil.

Dá-se à causa o valor de R$ 796.348,49 (setecentos e noventa e seis mil, 

trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Termos em que

 Pede deferimento.

 Campinas, 05 de junho de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 202768 Nr: 618-21.2018.811.0037

 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: JAIRO ROBERTO MENDONÇA LYRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVIC - OAB:7366

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 1865-57.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 136 de 740



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO FERNANDES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao pedido de fl. 112, verifico que o artigo 139, IV, do CPC/15 

dispõe que: “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”.

Assim, dúvida não há de que o novo Código de Processo Civil permitiu ao 

Magistrado adotar medidas coercitivas, dando efetividade à execução e 

garantindo o resultado pretendido pelo exequente.

Contudo, o artigo 8º do CPC/2015, dispõe que “ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”.

Tais dispositivos indiscutivelmente devem ser analisados conjuntamente, 

de modo a atender aos interesses do credor, respeitado o princípio da 

menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC).

Portanto, não se mostra razoável suspender a Carteira Nacional de 

Habilitação do executado, de modo a compeli-lo ao pagamento da dívida, 

pois, tal medida, seria abusiva, não se coaduna com o objeto do processo 

de execução, que é a excussão de bens do devedor, e não a punição da 

pessoa do devedor.

Nesse sentido, cita-se a jurisprudência:

“Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Monitória. 

Cumprimento de sentença. Não localização de bens da devedora 

passíveis de penhora. Pedido de expedição de mandado para apreensão 

da Carteira Nacional da Habilitação, do passaporte e cancelamento dos 

cartões de crédito da devedora até a quitação do débito. Indeferimento. 

Restrição de direitos: abusividade na medida pretendida. Ademais, tais 

medidas não se prestariam a alcançar o fim almejado. Decisão mantida. 

Agravo improvido” (AI nº 2225383-06.2016.8.26.0000; Rel. Des. Francisco 

Occhiuto Júnior; 32ª Câmara de Direito Privado; J. 01/12/2016- TJ/SP).

Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão e retenção da Carteira 

Nacional de Habilitação do executado.

Intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117594 Nr: 8272-69.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA, GEOVANE DOS SANTOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 120, citem-se os executados, via edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112034 Nr: 2472-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTA MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, intime-se a parte exequente para juntar o cálculo atualizado 

da dívida em 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, ante o teor da manifestação de fl. 34, expeça-se mandado 

de constatação, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça descrever minuciosamente os bens eventualmente existentes no 

local, conforme determina o artigo 836, §§ 1º e 2º, do Código de Processo 

Civil.

Após, intime-se a parte exequente para indicar sobre quais bens requer a 

penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139081 Nr: 9736-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA ALVES DE SOUZA & CIA LTDA ME, 

NEUZA ALVES DE SOUZA

 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:

 Vistos.

Ante a petição de fl.135, cite-se o espólio de Neuza Alves de Souza, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123094 Nr: 5628-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MASCHIO, GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 110/112.

Saliento que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e rendimentos 

em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Nessa toada:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011).

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 
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prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 203117 Nr: 853-85.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR PIOVEZAN, CATARINA ALBERTTI PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:MT 18.882, AMANDA FUMES DUDA - OAB:MT 19.844, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 9237, EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:MT 13206, GABRIELA BENINE SALÍCIO - OAB:MT 18244, 

LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pelo 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou 

de sua família.

 Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, em que pese à parte requerente ter alegado na 

exordial que não possuem condições financeiras, denota-se pela análise 

da exordial e da documentação juntada que não é pessoa de parcos 

recursos.

 Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento.

Reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade 

econômica e financeira da parte requerente, não bastando para tanto a 

alegação de que não tem condições econômicas para arcar com as 

custas processuais.

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No mais, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139823 Nr: 10157-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Vistos.

Intime-se o executado para manifestar quanto à petição de fls. 368/369.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149882 Nr: 4337-16.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:MT/17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 Considerando o teor da decisão de fl. 157, apense-se estes autos aos 

autos da ação nº 998-49.2015.811.0037 (código 142654).

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131961 Nr: 4369-55.2014.811.0037

 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: LEONILDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305/SP, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - 

OAB:OABMT/ 15.182-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 

4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151753 Nr: 5170-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE E CIA LTDA, LUIS PIRES DUARTE, 

ROSILEI APARECIDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 85.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208388 Nr: 3390-54.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Greice Cristina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ZAGONEL - 

OAB:36798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pelo 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou 

de sua família.

 Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 
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pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, em que pese à parte requerente ter alegado na 

exordial que não possuem condições financeiras, denota-se pela análise 

da exordial e da documentação juntada que não é pessoa de parcos 

recursos.

 Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento.

Reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade 

econômica e financeira da parte requerente, não bastando para tanto a 

alegação de que não tem condições econômicas para arcar com as 

custas processuais.

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No mais, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 12786 Nr: 1388-44.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Vistos.

Em análise ao pedido de fls. 300/301, verifica-se que o artigo 139, IV, do 

CPC/15 dispõe que: “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”.

Assim, dúvida não há de que o novo Código de Processo Civil permitiu ao 

Magistrado adotar medidas coercitivas, dando efetividade à execução e 

garantindo o resultado pretendido pelo exequente.

Contudo, o art. 8º, do CPC/2015, dispõe que “ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”.

Tais dispositivos indiscutivelmente devem ser analisados conjuntamente, 

de modo a atender aos interesses do credor, respeitado o princípio da 

menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC).

Portanto, não se mostra razoável bloquear a habitação dos executados, 

de modo a compeli-los ao pagamento da dívida, pois, tal medida, seria 

abusiva, não se coaduna com o objeto do processo de execução, que é a 

excussão de bens do devedor, e não a punição da pessoa do devedor.

Nesse sentido, cita-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, COM BASE NO INCISO IV DO ART. 

139 DO CPC/2015 RATIFICADO. O fato da devedora até o presente 

momento não ter pago o débito, não se mostra suficiente para a adoção 

das medidas atípicas buscadas pela ora agravante suspensão da CNH da 

agravada, eis que retrata malferimento a direito de livre locomoção, 

salvaguardado pela CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078300258, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/07/2018).”

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não 

localização de bens da devedora passíveis de penhora. Pedido de 

expedição de mandado para apreensão da Carteira Nacional da 

Habilitação, do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da 

devedora até a quitação do débito. Indeferimento. Restrição de direitos: 

abusividade na medida pretendida. Ademais, tais medidas não se 

prestariam a alcançar o fim almejado. Decisão mantida. Agravo improvido” 

(AI nº 2225383-06.2016.8.26.0000; Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; 

32ª Câmara de Direito Privado; J. 01/12/2016- TJ/SP).

Por todo o acima exposto, indefiro o pedido constante às fls. 300/301 

(suspensão da habitação do requerido).

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 13958 Nr: 2167-96.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BUENO FRICK

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento n° 56/2007- CGJ, item 

7.3.3. impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

para comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140999 Nr: 178-30.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA ANDRADES DA SILVA - 

ESPÓLIO, SERLI ROSANGELA DA SILVA, CLEICI LUIZA ANDRADE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005356-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOSE MOLINA (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 : 

1005356-35.2018.8.11.0037. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

HILARIO JOSE MOLINA Vistos. 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 
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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). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005618-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR FAGUNDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005618-19.2017.8.11.0037 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,3 de agosto de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005745-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA GOMES DELMON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005745-54.2017.8.11.0037 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,3 de agosto de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005790-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA FERRAZ DAMASCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005790-58.2017.8.11.0037 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,3 de agosto de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI BELIZARIA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000831-10.2018.8.11.0037 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,3 de agosto de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000470-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE AGUIAR CARMO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DO CARMO (REQUERIDO)

REINALDO COELHO CARDOSO (REQUERIDO)

JOENILSON CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000470-27.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as correspondências 

devolvidas. Primavera do Leste-MT, 3 de agosto de 2018. Célio Almeida da 

Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001275-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOMINGOS ZANOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001275-43.2018.8.11.0037 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,3 de agosto de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000407-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERICO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000407-02.2017.8.11.0037 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,3 de agosto de 2018 Célio 

Almeida da Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - ME (AUTOR)

OSMAR MARTIGNAGO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001285-87.2018.8.11.0037 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,3 de agosto de 2018 Célio 

Almeidada Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001610-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETI CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 140 de 740



PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001610-96.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIETI CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a manifestação de ID nº 

14405617, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

que comprove o requerimento administrativo, no prazo legal, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000318-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO JOSE BREMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000318-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ENIO JOSE BREMM 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002400-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002400-80.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: EPAMINONDAS SOUZA BORGES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária realize a conversão da ação para cumprimento de 

sentença. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Caso a 

Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 

10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, 

do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42541 Nr: 4911-54.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ARAGUAIA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOVO ARAGUAIA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 03382106000195. 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$ 1.588,46 (Um mil e quinhentos e oitenta e oito 

reais e quarenta e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 02 de agosto de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167049 Nr: 3721-07.2016.811.0037

 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: Jorge Luiz Penariol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118289 Nr: 642-25.2013.811.0037

 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: JOEL FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129805 Nr: 2573-29.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIRSO DIAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos cálculos de fl. 

66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136461 Nr: 7918-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: MUNICIPIO DE POXORÉU-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONARIA DE 

RODOVIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:23.703/O, WUILLIAN XAVIER SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JR - OAB:5959, JULIANA COPETTI - OAB: MT15746B, 

LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579-MT, RODRIGO 

AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363MT, TATIANI PINTO DE 

LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte interessada 

sobre o desarquivamento dos autos, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174818 Nr: 7853-10.2016.811.0037

 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: JACQUELINE GONÇALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTIANE DOS REIS - 

OAB:MT/ 13419, GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - OAB:MT 19.965-0

 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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127241 Nr: 221-98.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE FURINI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 221-98.2014.811.0037 (Código 127241)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152341 Nr: 5500-31.2015.811.0037

 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: CLADI SITTA ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128349 Nr: 1272-47.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos cálculos de fl. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126999 Nr: 9532-50.2013.811.0037

 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: MILTON ALCOVER NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114578 Nr: 5066-47.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LAUDELINO SALBEGO DICHETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

o precatório e/ou RPV, conforme determinado à fl. 182. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121603 Nr: 4113-49.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE GARCIA CAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a 

execução do decisum ou requererem o que entenderem de direito, sob 

pena de baixa e arquivamento automático caso nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169788 Nr: 5135-40.2016.811.0037

 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: CLERIO PACHOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124540 Nr: 7116-12.2013.811.0037

 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: DIRCEU ZAMPERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos cálculos de fl. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111460 Nr: 1872-39.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA CECATTO FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75459 Nr: 7774-41.2010.811.0037

 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: MARCELINA CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46131 Nr: 1661-76.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos cálculos de fl. 229.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166304 Nr: 3320-08.2016.811.0037

 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: WILMA PINHEIRO SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA e seu pagamento pelo período de 24 (vinte e quatro) 

meses, a partir desta sentença, bem como efetue o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

requerimento administrativo (28/04/2014 – fl. 26).Tendo em vista que a 

prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da 

parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de determinar 

o estabelecimento da aposentadoria por invalidez, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 60 (sessenta) 

dias.Assim, intime-se a autarquia federal para que implante o benefício da 

parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários 

advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107974 Nr: 7122-87.2011.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA e seu pagamento pelo período de mais 12 (doze) meses 

a contar da data desta sentença, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data da 

cessação do benefício (25/01/2010 – fl. 29) até a implantação do benefício 

determinada pela sentença de fls. 78/81.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo em vista que a parte 

requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por cento) para a 

requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente, nos termos do 

artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147042 Nr: 3048-48.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GHIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA e seu pagamento pelo período de 06 (seis) meses, a 

partir desta sentença, bem como efetue o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data da 

cessação do benefício (01/10/2015 – fl. 34).Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários 

advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil).Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 30 de julho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42293 Nr: 4675-05.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES E PENNA LTDA - ME, FABIO ROSA 

LOPES, ALVARO CAMPOS PENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº 4675-05.2006.811.0037 (Código 42293)

Vistos.

 Permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido 

anteriormente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40360 Nr: 2782-76.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR, JOSE BONFIM 

DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A/MT, ANTONIO MARTELLO JUNIOR - OAB:MT 6370, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:SP 27681, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:

 Processo nº: 2782-76.2006.811.0037 (Código 40360)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se acerca das informações juntadas.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164875 Nr: 2607-33.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGOR COMERCIO E TRANSPORTE DE 

ALIMENTOS LTDA, LASARO ROBERTO DE SOUZA, TEREZINHA 

APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO JOAO DOS SANTOS 

- OAB:41703, SAMARA CAVALCANTE LIMA - OAB:26060, WESLANE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:25976 E

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de fls. 26/28, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de 

fls. 18/19 pelos seus próprios e suficientes fundamentos. Ainda, JULGO, 

POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 

924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.Custas processuais 

pelo executado, conforme já determinado.Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido na 

execução, a serem pagos pelos executados em favor do advogado 

público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 31 de 

julho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 8215 Nr: 30-49.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA, EDUARDO PERIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 
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SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT8.798-A, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B

 Processo nº 30-49.1997.811.0037 (Código 8215)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56367 Nr: 3898-49.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBC ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA DE OLIVEIRA CURIEL 

- OAB:OAB/MS 18273, MARCO ANTONIO NOVAES NOGUEIRA - 

OAB:11366, ROSANA DURÂES DOS SANTOS ZORATO - OAB:OAB/MS 

14671

 Processo nº 3898-49.2008.811.0037 (Código 56367)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a sentença de fl. 54, no que se refere a 

liberação do valores.

Sem prejuízo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47224 Nr: 2643-90.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTTA MAT. DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS 

LTDA EPP, SOI CARLOS DE ARAÚJO MOTTA, MARCIA ANELI WOBETO 

MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 2643-90.2007.811.0037 (Código 47224)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 55 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30066 Nr: 2307-91.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT

 Processo nº 2307-91.2004.811.0037 (Código 30066)Vistos. Analisando 

os autos, verifico que, na petição de fl. 208, o exequente pugnou pela 

reunião deste feito com o processo de código 28794, tendo em vista que 

possui no polo passivo o mesmo devedor.Todavia, entendo que o pedido 

não possui guarida, uma vez que a dita reunião dos processos apenas 

causará tumulto processual, causando confusão às partes quando de seu 

manuseio.Ademais, a Lei de Execução Fiscal prevê que a reunião, é a 

tramitação em apenso das execuções contra o mesmo devedor, senão 

vejamos:Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por 

conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de 

processos contra o mesmo devedor.Parágrafo Único - Na hipótese deste 

artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira 

distribuição.Não obstante, a Lei de Execução Fiscal faculta ao exequente 

emendar a CDA até o momento de prolação de sentença de embargos à 

execução, de modo que poderia o exequente proceder à emenda da CDA 

que embasa os autos, unificando os créditos que possui contra o devedor 

e, por consequência, cancelar as certidões de dívidas ativas anteriores, 

dando causa à extinção do feito em apenso, nos termos dos artigos 2º, 

§8º e 26, da referida lei.Nesse sentido:Art. 2º - (...)§ 8º - Até a decisão de 

primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou 

substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para 

embargos.Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição 

de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será 

extinta, sem qualquer ônus para as partes.Destarte, faculto ao exequente 

o cancelamento das certidões de dívida ativa que embasam os processos, 

juntando ao feito de sua escolha a certidão com os créditos unificados, 

requerendo a extinção do feito remanescente, ante o cancelamento de 

seu título, no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 1º de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119696 Nr: 2134-52.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA E FUNILARIA PIANA LTDA, 

JULIANO PIANA, GELCIDI PIANA, NEIVA DA APARECIDA FERREIRA PIANA, 

LEONIR SILVESTRO PIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099, ROMES JULIO TOMAZ -PROCURADOR DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO BROGIO 

TOLFO - OAB:MT 21099

 Processo nº 2134-52.2013.811.0037 (Código 119696)

Vistos.

Ante a petição de fl. 65, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os 

dados bancários indicados.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121776 Nr: 4296-20.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANZ XAVER PHILIPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - 
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OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº: 4296-20.2013.811.0037 (Código 121776)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 76.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação do valores 

recolhidos, a título de honorários advocatícios em favor da parte 

exequente, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134482 Nr: 6362-36.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, JOSÉ REIS PINESSO, EUGENIO JOSÉ 

ANTONIO PINESSO, ELIAS ADALBERTO PINESSO, ADEMIR PINESSO, 

PAULO REINALDO PINESSO, MARIO GUIDO PINESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 Processo nº: 6362-36.2014.811.0037 (Código 134482)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 70, intime-se a parte executada para 

regularizar o processo de compensação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123491 Nr: 6047-42.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL 

em face do sócio/administrador GELSON GOMES DE OLIVEIRA.Proceda-se 

a citação no endereço indicado à fl. 70, conforme requerido pela parte 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

juros, multa de mora e encargos ou garanta a execução, conforme 

preceitua o artigo 8º da Lei nº 6.830/80. Frustrada a citação na forma 

requerida, intime-se, desde logo, a parte exequente para manifestação, em 

05 (cinco) dias, expedindo-se o necessário para nova tentativa de 

citação, desde que fornecidos os meios respectivos e observada a escala 

legal de preferência para aperfeiçoamento do ato.Não sendo efetuado o 

pagamento, nem garantida a execução, proceda-se a penhora de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, bem como, desde logo, a 

avaliação de tais bens, devendo o valor constar no auto de penhora, 

conforme determina o artigo 13 da Lei nº 6.830/80.Efetivada a penhora ou 

o arresto, providencie-se o registro, se for o caso (artigo 14 da Lei nº 

6.830/80), e a avaliação dos bens penhorados ou arrestados, assim como 

o polo executado, que poderá impugnar a avaliação e oferecer embargos, 

tudo no prazo de 30 (trinta) dias.Proceda-se a Sra. Gestora à inclusão no 

polo passivo da pessoa acima indicada, bem como a alteração da capa 

dos autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130650 Nr: 3265-28.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3265-28.2014.811.0037 (Código 130650)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 29, expeça-se mandado de 

constatação, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

descrever minuciosamente a atual situação do estabelecimento comercial 

da empresa executada, bem como os bens eventualmente existentes no 

local, conforme determina o artigo 836, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127761 Nr: 714-75.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:OAB/MT 17603-A, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

OAB:8032

 Processo nº: 714-75.2014.811.0037 (Código 127761)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119180 Nr: 1566-36.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ETERNA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

mnifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os cálculos juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125572 Nr: 8142-45.2013.811.0037

 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: MÁRCIA INÊS DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73437 Nr: 5759-02.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE UHDE & CIA LTDA - ME, MAIQUEL UHDE, 

EDITE UHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FLEURY CANESIN 

VETTORATO - OAB:17436/B, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A

 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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117977 Nr: 323-57.2013.811.0037

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE 

PRIMAVERA DO LESTE - SINSSPP - LESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DE 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT, 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 a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011364-11.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ADINEI DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

MANUELA INSUNZA DAHER MARTINS OAB - ES0011582A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Não foi possível realizar a tentativa de penhora, via sistema 

Bacenjud, uma vez que o CNPJ não corresponde à denominação social da 

executada, conforme print da tela que segue anexo. Assim, manifeste-se 

a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011432-29.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINY AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLUS TALENT - 360 FULL ARTIST AND CONTENT AGENCY (EXECUTADO)

WE LIKE CASA NOTURNA E ENTERTERIMENTO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ARAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011432-29.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULA CRISTINY AGUIAR 

EXECUTADO: ARAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, PLUS TALENT - 

360 FULL ARTIST AND CONTENT AGENCY, WE LIKE CASA NOTURNA E 

ENTERTERIMENTO LTDA - EPP Vistos, Intime-se a parte requerida, para se 

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

direito, sob pena de extinção do processo. Após, concluso o feito para 

decisão. Primavera do Leste/MT, 01 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011438-36.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

PLUS TALENT - 360 FULL ARTIST AND CONTENT AGENCY (REQUERIDO)

WE LIKE CASA NOTURNA E ENTERTERIMENTO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011438-36.2013.8.11.0037. REQUERENTE: CARLA DOS ANJOS PIRES 

MOREIRA REQUERIDO: ARAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, PLUS 

TALENT - 360 FULL ARTIST AND CONTENT AGENCY, WE LIKE CASA 

NOTURNA E ENTERTERIMENTO LTDA - EPP Vistos, Intime-se a parte 

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

que entender de direito, sob pena de extinção do processo. Após, 

concluso o processo para decisão. Primavera do Leste/MT, 01 de agosto 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011365-93.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDITEQ COMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DEMIS LOPES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011365-93.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: MEDITEQ COMERCIAL LTDA - 

EPP EXECUTADO: WAGNER DEMIS LOPES DE SIQUEIRA Vistos, Intime-se 

o(a) devedor(a) para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de 

penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o 

pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados constantes 

da petição (Id 9756636) e planilha de débito (Id 9756847). Primavera do 

Leste-MT, 02 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010381-46.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO PERFORMANCE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT0005058A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CESAR DAL SOLIO (EXECUTADO)

C CESAR DAL SOLIO PRESTACAO DE SERVICO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010381-46.2014.8.11.0037 EXEQUENTE:  BRAVO 

PERFORMANCE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: 

CLAUDIO CESAR DAL SOLIO, C CESAR DAL SOLIO PRESTACAO DE 

SERVICO - ME Vistos. Tendo em vista que a pesquisa via RENAJUD foi 

feita no CNPJ incorreto, defiro o pedido de Id 3521035 e procedo a nova 

pesquisa no CNPJ nº 12.732.206/0001-95, que junto em anexo. Em relação 

ao pedido de expedição de Ofício ao Detran-MT, para que informe o 

endereço de registro do veículo encontrado VW/GOL 16V Power, de 

placa KEU-0889, ano 2002, modelo 2003, ele não é necessário pois, 

também junto em anexo tela do Sistema RENAJUD que informa tal 

endereço. Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. SEGATTO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO)

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA DELMONDES (REQUERIDO)

GODOFREDO ALVES MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003260-81.2017.8.11.0037. REQUERENTE: A. J. SEGATTO E CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: GODOFREDO ALVES MACEDO, AUDENIA FLAVIA 

PEREIRA DE SOUZA DELMONDES Vistos. Defiro o pedido de Id 10254640 

e recebo a contestação como tempestiva, tendo em vista o erro do 

sistema. Diante das ponderações das partes em sede de audiência de 

conciliação (Id 10114373), entendo pertinente a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência de acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em 

atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010812-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONES PEREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010812-12.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JONES PEREIRA COELHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, Indefiro o 

pedido de Id 4835194, uma vez que o Detran não integra a relação jurídica 

neste processo. Tendo em vista que já houve expedição de alvará com a 

liberação do valor ao autor, arquive-se o presente feito. Primavera do 

Leste-MT, 2 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010735-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MIGUEL RUPPEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Procedi buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, conforme extratos que 

seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente 

indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000324-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA OAB - MT3.581 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIFE DE MOURA ANICESIO (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que o presente feito estava em caixa anômala e 

incompatível com o rito processual dos Juizados Especiais no sistema PJe 

(caixa: “[FC] - Triar processo em curso”), gerada pela distribuição 

equivocada da ação para outra vara nesta Comarca, conforme se verifica 

do endereçamento da petição inicial e da decisão do Id 4496967. Certifico, 

ainda, que corrigi o fluxo da tramitação eletrônica deste processo, bem 

como que promovi ao seu impulsionamento para intimar o polo ativo da 

sentença proferida nos autos digitais (Id 9865097). Documentos 

vinculados: Sentença (Id 9865097). Observação: O processo está 
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integralmente disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do 

Leste/MT, 3 de agosto de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIA BORGES DE ARAUJO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HSBC S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, impulsiono o processo para intimar a parte devedora 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. 

Documento(s) vinculado(s): Petição de cumprimento de sentença e 

planilha atualizada do(s) débito(s) (Id 14234653). 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, 3 de agosto de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004883-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA DOS SAANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004883-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: TAINARA DOS SAANTOS 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação de 

indenização cumulado com pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Tainara dos Santos em face de Unic Educacional LTDA, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 04/12/2018, às 16h00min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. Relata na petição inicial que a requerente matriculou 

no curso de Biomedicina no segundo semestre do ano de 2017, pois 

houvera cientificado da oferta oferecida pela instituição de ensino no 

percentual de 60% de desconto em todos os semestres e de qualquer 

curso. A autora afirma que a propaganda era enganosa, pois o percentual 

engloba apenas o primeiro semestre do mesmo ano, ato que não foi 

especificado no panfleto. Contudo, a requerente alega que solicitou o 

cancelamento da matrícula, não adimpliu a primeira mensalidade, não 

frequentou qualquer aula e muito menos disponibilizou os documentos 

obrigatórios exigidos pela instituição de ensino. Aponta que foi impedida de 

adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial no início do ano 

de 2018, devido a restrição em seu nome na importância de 

R$537,60(quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), incluído 

pela requerida na data de 24/11/2017. A requerente assevera que tentou 

resolver a inconsistência administrativamente e não obtivera êxito, posto 

que seu nome encontra negativado. Por fim, a requerente pretende 

através da antecipação de tutela de urgência a imediata exclusão de seu 

nome perante os órgãos de restrição ao crédito, até o deslinde final desta 

ação. É o relato. Decido. A presente ação esta compreendida pelos 

seguintes documentos: Contrato Unic(id. n°14180116), Propaganda 

Oferta(id. n°14180128), Extrato o Serasa(id. n°14180134) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Analisando 

detidamente o contrato de prestação de serviços educacionais, mais 

precisamente na cláusula 2.5 supra, verifico que o requisito que valida a 

matrícula do aluno(a) é exclusivamente o adimplemento da primeira 

mensalidade. Nesse sentido, a autora relata que não houve o 

adimplemento da primeira mensalidade em virtude da propaganda 

enganosa, que, diga-se de passagem, realmente informa que o desconto 

no percentual de 60% engloba todos os semestres e inclusive não 

distingue quais são os cursos alcançáveis. Assim, o dano potencial 

decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o 

consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além 

disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da 

dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda 

a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a requerente nega 

relação jurídica com a instituição de ensino, pois supostamente solicitou o 

cancelamento da matrícula, haja vista não ter comprovado nos autos o 

requerimento, não adimpliu a primeira mensalidade e tampouco apresentou 

os documentos indispensáveis para a concretização da matrícula. Sendo 

assim, neste momento deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu 

favor, considerando ainda pronta a atuação da requerente na defesa de 

seu suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à requerida. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori 

em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já 

entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não 

cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator 

Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte 

requerente Tainara dos Santos, portadora do CPF 051.680.491-09 e RG 

2801500-2 SSP/MT, contrato n°AG00000003759639, no valor de 

R$537,60(...) do órgão de cadastro e inadimplentes(SERASA) devendo a 

providencia ser cumprida por esta secretaria judiciária. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

02 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010570-92.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO)

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO RAUL CABRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 

16,00 (dezesseis reais). Em razão da quantia bloqueada ser irrisória, 

frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do valor, com 

fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de desbloqueio 

que segue anexo. Sem prejuízo, consubstanciado nos princípios da 
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efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-40.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA MARTINS LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Indefiro a inclusão do nome da executada, através do 

SERASAJUD, posto que tal providência está ao alcance da parte. No mais, 

procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização 

de bens em nome da parte devedora. Dê-se ciência das informações 

obtidas. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4.º, da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005690-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005690-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: VERGILIO DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de cumprimento provisório da sentença 

proferida no processo nº 8011925-35.2015.8.11.0037, que impôs 

obrigação de fazer à(s) parte(s) demandada(s). Preliminarmente, registro 

que a sentença julgou procedente o mérito e condenou os requeridos, 

solidariamente, a dispensar para Vergílio da Silva, o medicamento 

ARIPIPRAZOL 10mg (Aristab), de uso contínuo, pelo período necessário, 

conforme a prescrição médica. Acolho a justificativa para não 

apresentação pela parte autora, dos orçamentos do medicamento 

genérico (Id 13455690). O cumprimento da sentença na referida fase 

processual possui regramento específico no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, conforme determina o artigo 12 da Lei 12.153/2009, in verbis: Art. 

12. O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, 

que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, 

será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, 

com cópia da sentença ou do acordo. (grifei) Com efeito, determino as 

seguintes providências: Requisite-se do(s) devedor(es)/executado(s) a 

obrigação do cumprimento da sentença, no prazo de até 5 (cinco) dias, 

advertindo-se que o desatendimento da requisição sujeitará ao sequestro 

do numerário em valor suficiente ao cumprimento da obrigação, 

independentemente de audiência da Fazenda Pública (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Decorrido o prazo, sem manifestação das partes acerca do 

adimplemento, conclusos para sequestro do numerário. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, inclusive de ofício 

requisitório à Fazenda Pública, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 03 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004279-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO HARAO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004279-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROGERIO HARAO CORDEIRO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Rogério Harão 

Cordeiro em face de Unic Educacional LTDA, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 05/11/2018, às 13h20min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que o requerente pactuou contrato de prestação de 

serviços educacionais com a instituição de ensino ré no primeiro semestre 

do ano de 2016, no curso de Engenharia Elétrica. Relata também que a 

primeira mensalidade fora adimplida na data de 15/02/2016. Aponta ainda 

que deu entrada no FIES, mas pela demora no deferimento do 

financiamento, resolveu cancelar a matrícula na data de 26/02/2016. O 

autor afirma que no mesmo ano, foi impedido de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial em decorrência do débito na 

importância de R$830,38(oitocentos e tinta reais e trinta e oito centavos), 

incluído pela requerida na data de 11/02/2016, vinculado ao contrato 

AG00000001895361, onde, atualmente está sendo discutido neste juízo 

sob o processo n°1002884-95.2017.8.11.0037. Aduz que houve nova 

negativação em seu nome, sob o mesmo valor, mas vinculado a contrato 

diferente de n°AG00000003434325. Contudo, o requerente relata que 

desconhece o contrato e que não possui qualquer vinculo jurídico com a 

requerida. Por fim, o requerente pretende através da antecipação de tutela 

de urgência a imediata exclusão de seu nome perante o órgãos de 

restrição ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A 

presente ação esta compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação do Serasa (id. n°13836283), Termo de Desistência (id. 

n°13836375) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Inicialmente, consigo que o requerente foi negativado na data de 

19/09/2017, sob o valor de R$830,38(oitocentos e trinta reais e trinta e oito 

centavos), vinculado ao contrato n°AG00000003434325. Também, verifico 

que o aluno/requerente solicitou o cancelamento da matrícula na data de 

26/02/2016, ou seja, extinguiu qualquer vinculo jurídico com a instituição de 

ensino. Nesse sentido, o dano potencial decorre da restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, financiado 

por operações pautadas no crédito. Sendo assim, neste momento deve 

ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda 

pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, sem 

contar que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não 

há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as 

cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte requerente 

ROGERIO HARÃO CORDEIRO, portadora do CPF 046.587.511-43, contrato 

n° AG00000003434325, no valor de R$830,38(...) do órgão de cadastro e 

inadimplente(SERASA) devendo a providencia ser cumprida pela 

Secretaria da 5ª Vara através do sistema SerasaJud. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

03 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004978-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BALOESTE - PECAS E SERVICOS DE BALANCAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO)

GILBERTO BRESCOVICI OAB - MT0011280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004978-79.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BALOESTE - PECAS E 

SERVICOS DE BALANCAS LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, Trata-se da ação de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado 

por Baloeste Peças e Serviços de Balanças LTDA – ME em face de 

Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

10/12/2018, às 10h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a requerente manteve contrato pactuado de prestação de serviços 

com a requerida no período aproximado de 05(cinco) anos. Afirma que o 

primeiro contrato firmado foi na data de 03/08/2012, cuja empresa era 

denominada Balanças Oeste LTDA, CNPJ 01.643.940/0001-61, vinculado 

aos sócios atuais, vindo a renovar anualmente as relações consumeristas 

com a requerida. Relata que na data 19/05/2016, houve a cessão das 

linhas para a empresa autora denominada Baloeste Peças e Serviços de 

Balanças LTDA. Contudo, posteriormente a cessão, a autora migrou suas 

linhas por meio de portabilidade para a empresa Tim. Não obstante, a 

autora aduz que a requerida impôs multa no valor de 

R$14.898,00(quatorze mil, oitocentos e noventa e oito reais) onde alega 

multa rescisória. Ainda, relata que teve seu nome negativado pela suposta 

multa rescisória e está impedida de adquirir credito nas demais empresas 

fornecedoras de matéria prima bem como de prestação de serviços. Alega 

que protocolou reclamação perante o Procon e não obtivera êxito, posto 

que até o momento não houve a exclusão da negativação de seu nome. 

Por fim, a requerente pretende através da antecipação de tutela de 

urgência a imediata exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao 

crédito bem como que abstenha de efetuar novos débitos, até o deslinde 

final desta ação, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. É o 

relato. Decido. A presente ação esta compreendida pelos seguintes 

documentos: Contrato de Adesão Ano 2012(id. n°14222132), Contrato de 

Adesão Ano 2013(id. n°1422170), Contrato de Adesão Ano 2015(id. 

n°14222218), Contrato Adesão 2016(id. n°14222245, id. n°14222280, id. 

n°14222372), Extrato do Serasa(id. n°14223843) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. É cediço que para a concessão 

de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Como se vê, a requerente ajuizou 

ação declaratória contra a requerida, sustentando, em síntese, estar 

sendo cobrada por dívida abusiva, decorrente da incidência de multa pode 

descumprimento do contrato, acrescida de valores oriundo do aluguel de 

aparelhos de telefonia. Verifico que o autor não comprovou o 

adimplemento das mensalidades do último contrato pactuado na nada de 

18/04/2016. Também, não comprovou o período da migração da 

portabilidade para a Empresa Tim, visto que as cláusulas gerais do 

contrato informam que o prazo de contratação será de 12 meses 

renovados por mais doze. A situação narrada não satisfaz todos os 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com fulcro no 

art. 300, do novo Código de Processo Civil, em especial porque não 

restaram totalmente claras as condições dos contratos formalizados entre 

as partes, nem mesmo o período em que a requerente deveria permanecer 

vinculada à empresa agravada, para que não mais incidisse a multa 

contratual. Por outro lado, considerando que o recorrente é pessoa 

jurídica de direito privado e atualmente encontra-se negativado, o pedido 

liminar é medida que deve ser imposta, pois o dano potencial decorre da 

restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o consumo 

em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além disso, 

segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida 

impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a 

certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Sendo assim, neste momento deve 

ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda 

pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, sem 

contar que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não 

há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as 

cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência no 

sentido de: a) DETERMINAR a exclusão imediata do nome da parte 

requerente BALOESTE – PEÇAS E SERVIÇOS DE BALANÇAS LTDA - ME, 

portadora do CNPJ 10.261,771/000196, contrato n°0280879511, no valor 

de R$14.898,00(...) dos órgãos de cadastro e inadimplentes(SERASA), 

devendo a providencia ser cumprida pela Secretaria Judiciária deste juízo. 

b) DETERMINAR a suspensão da cobrança no valor de R$14.898,00(...), 

até o deslinde final desta ação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 03 de 

agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005376-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KARINA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

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: 

1005376-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA KARINA GARCIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer proposta 

por MARIA KARINA GARCIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as providências 

necessárias para dispensação do(s) medicamento(s) Enoxaparina sódica 

40mg, via Sistema Único de Saúde. Relata na petição inicial que é 

portadora de tromboembólicos e está acometida de uma gestação de alto 

risco, com ameaça de perda do nascituro e informa que o medicamento é 

necessário para fazer o tratamento durante sua gestação. Aduz que a 

situação é de urgência, que é hipossuficiente financeira, pois não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento. 
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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) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelo teor da petição inicial, em especial pelo Relatório Médico 

e pelo Receituário, ambos subscritos pela Drª Rosa Alice Aalvo Caruccio, 

Ginecologista e Obstetra, CRM/MT 2724 (Id 14512828), os quais apontam a 

prescrição do medicamento vindicado, o diagnóstico da doença, além da 

justificativa para o tratamento prescrito. O parecer técnico do NAT em 

relação ao medicamento foi de que: “A enoxaparina foi submetida à 

avaliação da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia 

no SUS) e da Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica 

(CPTF/SES/SUS) que é signatária da REBRATS ( Rede Brasileira de 

Avaliação de Tecnologias de Saúde). Após análise da CONITEC, foi 

publicada a Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018, que em seu Art 1° , 

aduz: - Incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento 

de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Entretanto, até o momento ainda não houve publicação do Ministério de 

Saúde referente ao Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) da 

referida patologia.” Apesar disso, a praxe forense tem demonstrado que a 

Enoxaparina sódica tem sido reiteradamente requerida em outras tantas 

ações neste Juizado Especial da Fazenda Pública, que, inclusive, são 

fundadas em prescrições de diferentes médicos. Dessa forma, entendo 

que a parte autora trouxe suficientes esclarecimentos médicos acerca da 

inviabilidade dos produtos ofertados pelo SUS, ao seu quadro clínico, 

notadamente no que tange à prescrição do medicamento vindicado como o 

tratamento adotado nos serviços de referência em obstetrícia e na 

literatura médica, pautados em critérios de segurança e eficácia. Ademais, 

segundo se denota da consulta à CONITEC (disponível em: ), a 

Enoxaparina sódica consiste num princípio ativo, inexistindo, por ora, 

medicamento genérico1 disponível no mercado nacional. Portanto, a 

dispensação do fármaco deverá pautar-se por qualquer uma das marcas 

comercializadas, desde que apresentem o menor preço. Destarte, nestas 

circunstâncias, não se considera configurada a preferência de marca 

e/ou de fabricante e, como corolário, de afronta à Lei n° 8.666/1993, 

tampouco à Constituição Federal. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das 

declarações da especialista. Também se verifica pelo tempo mínimo legal 

de trâmite do processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável 

ao(à) requerente/substituído(a), este(a) 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 no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: dispensar para MARIA 

KARINA GARCIA (qualificado(a) na petição inicial) o medicamento 

Enoxaparina sódica 40mg, no prazo de 3 (três) dias, pelo período que se 

fizer necessário (de acordo com indicação médica), além dos demais 

tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido 

na petição inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa 

médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para 

disponibilização. Ainda, caso não tenha(m) condições de cumprir a 

obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar outro fornecedor que a 

satisfaça com custo inferior ao menor orçamento trazido nos autos. 

Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a 

aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do 

CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO 

DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 
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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 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 03 de agosto de 

2 0 1 8 .  E v i n e r  V a l é r i o  J u i z  d e  D i r e i t o 

_______________________________________________ 1 XXI – 

Medicamento Genérico – Medicamento similar a um produto de referência 

ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 

produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de 

outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 

qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI; (Art. 3º, 

inciso XXI, da Lei 6.360/1976, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 

10.2.1999). 2 Enunciado 2. Concedidas medidas judiciais de prestação 

continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação 

periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo 

julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de 

acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da 

medida. (I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, 

São Paulo-SP, 15 de maio de 2014).

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010778-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR DA SILVA ARANTES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010778-37.2016.8.11.0037. DEPRECANTE: DAGMAR DA SILVA 

ARANTES DEPRECADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR Vistos. 

Nomeio os Srs. LUIZ BALBINO DA SILVA, CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA e JOABE BALBINO DA SILVA, com endereço na Rua 02, Quadra 

07, nº 264, Residencial JK – CEP: 78.068-000, Cuiabá-MT, telefones (65) 

3 6 6 4 - 4 5 0 1  e  9 9 7 4 - 4 9 4 1  e  0 8 0 0 - 7 3 0 4 0 5 ,  e m a i l : 

jurídico@leiloesjudiciais.com.br. Fixo a comissão dos leiloeiros no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso 

de adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por 

cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente ou 

executado, respectivamente, limitado ao valor máximo de R$ 

30.000,00(trinta mil reais). Designe-se data para venda judicial do bem 

penhorado de acordo com as datas informadas pelos leiloeiros judiciais, a 

ser marcada em prazo não inferior a 04 (quatro) meses e realizada, 

preferencialmente, por meio eletrônico, conforme art. 882, caput do NCPC, 

haja vista o número expressivo de credores interessados, inclusive com 

créditos privilegiados, que deverão necessariamente ser intimados da 

praça. Fixo o lance mínimo, na segunda praça, em 65% do valor da 

avaliação, cujo pagamento poderá ser realizado, preferencialmente, à 

vista, de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio 

eletrônico. Faculto o pagamento de forma parcelada, nos moldes do art. 

895 do CPC, destacando-se que a proposta de parcelamento deverá ser 

escrita, com entrada mínima de 25% do valor do lance à vista, além da 

comissão do leiloeiro e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

garantido por hipoteca do próprio bem. Intimem-se, a parte autora, o 

devedor e seu respectivo cônjuge e os leiloeiros LUIZ BALBINO DA 

SILVA, CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA e JOABE BALBINO DA SILVA 

desta decisão e, posteriormente, da data designada para o leilão. Oficie-se 

aos Juízos em que tramitam os processos cujos credores averbaram seus 

créditos na matrícula dos imóveis, informando acerca desta decisão e da 

data designada para a venda judicial dos bens penhorados, para que 

procedam as respectivas intimações dos credores. Cinco dias antes da 

realização do 1º leilão, proceda-se à atualização do débito e do valor do 

bem penhorado. Intime-se a parte autora para juntar matrícula atualizada 

do imóvel no prazo de 05(cinco) dias. Tendo em vista o substabelecimento 

sem reservas de poderes (Id 9589589) dos advogados do requerido, 

proceda a Secretaria a retificação do cadastro para que as intimações 

sejam expedidas exclusivamente em nome de Sidnei Guedes Ferreira, 

OAB/MT nº7900. Cumpra-se com urgência, tendo em vista o tempo de 

trâmite da carta neste Juízo, servindo a presente decisão de 

mandado/carta/ofício. Primavera do Leste/MT, 03 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000154-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO TOMAZONI BORTOLOMEDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTS MADEIRA LTDA - ME (RÉU)

INDUSPARQUET INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (RÉU)

A DOS S LINS TRANSPORTES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSÉ JORGE THEMER OAB - SP94253-D (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000154-14.2017.8.11.0037. AUTOR: RONALDO TOMAZONI 

BORTOLOMEDI RÉU: FORTS MADEIRA LTDA - ME, INDUSPARQUET 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, A DOS S LINS 

TRANSPORTES - ME Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Ronaldo Tomazoni 

Bortolomedi e Indusparquet Indústria e Comercio de Madeiras LTDA, 

noticiado nos autos(id. n°9727421). Em relação ao requerido Indusparquet 

Indústria e Comercio de Madeiras LTDA, consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Proceda-se a exclusão do polo passivo a requerida 

Indusparquet Indústria e Comercio de Madeiras LTDA. Em relação aos 

requeridos Forts Madeira LTDA-ME e A dos s Lins Transportes-ME, 
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verifico que os mesmos não foram citados/intimados para o ato, posto que 

o aviso de recebimento do primeiro retornou com a informação de 

“Ausente” e o segundo retornou com a informação de “Não Procurado”. 

Assim, determino ao autor que apresente endereço atualizado dos 

requeridos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Caso seja indicado, designe-se nova audiência de 

conciliação em relação a essas partes, com as providências pertinentes. 

Não sendo indicado, venham conclusos para sentença de extinção. 

Primavera do Leste – MT, 01 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191284 Nr: 4447-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO DA COSTA GUIMARÃES, OTAVIO 

CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JÚNIOR - OAB:MT 15.193, JOEL CARDOSO DE SOUZA - OAB:19303/O

 Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade 

com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido 

inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando SAVIO DA 

COSTA GUIMARÃES e OTÁVIO CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA como 

incurso nas penas dos arts. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal c.c 

artigo 244-B, § 2º da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código 

Penal.P.R.I.C.Outrossim, os réus deverão aguardar presos a sessão de 

julgamento, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários 

à manutenção de suas prisões, quais sejam, a prova da materialidade e os 

indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a 

necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 413, § 

3º).Operando-se a preclusão “pro judicato”, manifestem-se as partes na 

fase do art. 422 do Código de Processo Penal, para que, no prazo de 5 

dias, apresentem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências.Primavera do Leste, 31 de julho de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210192 Nr: 4211-58.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SANTIAGO SILVA, UILSON 

JOSÉ PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiany Cebalho Correa 

Barbosa - OAB:, Etelminio de Arruda Salomé Neto - OAB:, Luiz 

Gustavo Gasch Harris - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Diante da ausência da testemunha Arsenor Rodrigues da Costa, designo a 

audiência para sua oitiva para o dia 26/09/2019, às 13:30hrs.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203471 Nr: 1048-70.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO IDELFONSO BARBOSA, GINO MARIO 

TESERE ROWE MAHORODINE, HORÁCIO TSI RUI A WEDU, MATEUS 

TSERENHOWATSIHUTSEREDZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

DOLZAN - OAB:6515/O

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão de fl. 28, redesigno a audiência para o dia 06/08/2018, 

às 14:55 para a oitiva da testemunha Flavio Pereira Menezes.

Outrossim, determino a condução coercitiva da testemunha Flavio Pereira 

Menezes que, regularmente intimado (fl. 27), não compareceu ao presente 

ato

Comunique-se ao Juízo deprecante a não localização da testemunha 

Lindomar.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiaria, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202015 Nr: 178-25.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GREGORIO DOS SANTOS, RAFAEL 

FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085/MT

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão de fl. 18, redesigno a audiência para o dia 06/08/2018, 

às 13:30 horas para a oitiva da testemunha Adelson Ferreira de Freitas.

Outrossim, determino a condução coercitiva da testemunha Adelson 

Ferreira de Freitas que, regularmente requisitado, não compareceu ao ato

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiaria, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001688-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001688-81.2017.8.11.0040. AUTOR: 

PEDRO RODRIGUES RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Autos n° 1003804.60.2017.8.11.0040 Requerente: Pedro 

Rodrigues Requerido: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos 

Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação de Nulidade do 

Suposto Contrato Escrito com Pedido Alternativo de Rescisão Contratual e 

Subsidiário de Revisão Contratual c.c. Declaração de Inexistência de 

Débito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada 

promovida por Pedro Rodrigues em face de Crefisa S/A Crédito 

Financiamento e Investimentos, ambos qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial de Id. 5858244, instruída com 

documentos. Decisão inicial de Id. 6810531 deferiu o pedido de tutela de 

urgência para determinar a suspensão dos descontos decorrentes do 

contrato de nº 050440002580 que vinha sendo realizado no benefício 

previdenciário do autor, sob pena de multa diária. Ainda na mesma 
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oportunidade, designou-se audiência de conciliação e determinou-se a 

citação da parte-ré. A ré Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento 

informou nos autos a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, 

Id. 8350315 e ss. A seguir, juntou-se aos autos contestação e 

documentos apresentados pela requerida, Id. 9094771. Ata da sessão de 

conciliação, a qual restou infrutífera, Id. 9150046. Juntada da decisão 

proferida nos autos do AI nº 1006460.13.2017.8.11.0000 interposto pela 

ré Crefisa, cuja liminar pleiteada foi indeferida, Id. 9252201. Impugnação à 

contestação e documentos juntados, Id. 9618982. O processo foi 

saneado, conforme se vê da decisão de Id. 10583874. Decisão proferida 

nos autos do AI nº 1006460.13.2017.8.11.0000, tendo sido negado 

provimento ao recurso interposto, Id. 11217818. Convidados a 

manifestarem-se, as partes requereram o julgamento antecipado da lide, 

consoante Ids. 12301324 e 12381697. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. De largada, haja vista que as preliminares já foram, por ocasião da 

decisão saneadora, examinadas e rejeitas, bem como que as partes, 

alegando tratar de matéria meramente de direito, requereram de forma 

expressa o julgamento antecipado da lide, passo ao julgamento da 

contenda travada, conforme segue abaixo. Situando a questão, narra a 

petição inicial que o autor, analfabeto e com 62 anos de idade, beneficiário 

do auxílio-doença no valor mensal de R$ 1.492,51 (um mil, quatrocentos e 

noventa e dois reais e cinquenta e um centavo), compareceu perante a ré 

para realizar um empréstimo, ocasião que lhe foi informado que seria 

realizado um empréstimo pessoal, mediante desconto em seu benefício 10 

(dez) parcelas de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) cada, o que foi aceito 

pelo demandante. Todavia, em março/2017, ao receber o valor do seu 

benefício previdenciário, o autor foi surpreendido com o débito do valor de 

R$ 811,38 (oitocentos e onze reais e trinta e oito centavos) e não R$ 

210,00 (duzentos e dez reais), conforme havia sido verbalmente 

contratado. Assim, solicitou cópia do contrato firmado, constando que o 

empréstimo foi de R$ 3.412,96 (trêz mil, quatrocentos e dois reais e 

noventa e seis centavos), entretanto, somente lhe foi liberado o valor de 

R$ 1.982,18 (um mil, novecentos e oitenta e dois reais e dezoito 

centavos), restando o valor líquido de R$ 1.571,62 (um mil, quinhentos e 

setenta e um reais e sessenta e dois centavos), ante o débito de R$ 

410,56 (quatrocentos e dez reais e cinquenta e seis centavos). Segue 

afirmando que a taxa de juros contratada é de quase 1000% ao ano, 

sendo que terá que pagar R$ 9.736,56 (nove mil, setecentos e trinta e seis 

reais e cinquenta e seis centavos) por um empréstimo de 1.571,62 (mil, 

quinhentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) Por tais 

razões de fato, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da 

tutela de urgência, nos termos do at. 300 do atual CPC para determinar que 

a ré se abstenha de efetuar o débito no benefício previdenciário nº 

6111881586, referente ao contrato nº 050440002580, tendo a medida sido 

deferida liminarmente, conforme se vê da decisão de Id. 6810531. Pois 

bem. Dos documentos que instruem a peça preambular, resta plenamente 

demonstrado o contrato firmado entre o autor e a instituição-ré, bem como 

os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, Id. 5859912 e 

ss. Os documentos apresentados pelo autor (Ids. 5859897, pág. 1 e 

5859910, pág. 1), demonstram ainda que o demandante possui 64 anos de 

idade e não é alfabetizado. Nessa toada, resta inequívoco que se trata de 

contratação firmada entre instituição-financeira e consumidor idoso e 

analfabeto, sem condições de conhecer e examinar o conteúdo do 

negócio, de maneira que, cabia à ré, viabilizar condições de contratação 

claras e suficientes ao autor, observando o dever de informação. Aliás, 

nesse sentido é o entendimento dominante perante nossos tribunais: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS, APESAR DA AUTORA RECONHECER A CONTRATAÇÃO 

E NÃO ALEGAR VÍCIO DE VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO 

QUANTO AO TERMOS DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO QUE DEVE 

PROSSEGUIR CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS A AUTORA NO 

MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO A SER QUITADO EM SEIS 

PARCELAS. RISCO DA NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO 

AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006897292, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/08/2017) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS EFETUADOS 

MEDIANTE FRAUDE - VÍTIMA EXTREMAMENTE IDOSA E ANALFABETA - 

CONTRATAÇÃO NULA - DEVER DE ORIENTAR E INFORMAR O 

CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DESCONTOS 

NOS PROVENTOS. - INDENIZAÇÃO DEVIDA. I- Restando incontroverso 

que o autor é analfabeto e conta com mais de 80 anos, não tendo sido 

observadas as formalidades mínimas necessárias à validade do negócio, 

e inexistindo provas de que foi prestada qualquer assistência ao autor 

pelos agentes do réu, a contratação de empréstimo consignado deve ser 

considerada nula. II- Impõe-se às instituições financeiras o dever de 

esclarecer, informar e assessorar seus clientes na contratação de seus 

serviços, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, vítima fácil de 

estelionatários. III - A responsabilidade pelo fato danoso deve ser imputada 

ao réu com base no art. 14 do CDC, que atribui responsabilidade aos 

fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa. IV- 

A privação do uso de determinada importância, subtraída da 

aposentadoria, recebida mensalmente para o sustento do autor, gera 

ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em 

que a indisponibilidade do numerário reduz ainda mais suas condições de 

sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento. V- A 

conduta faltosa dos réus enseja reparação por danos morais, em valor 

que assegure indenização suficiente e adequada à compensação da 

ofensa suportada pela vítima, devendo ser consideradas as 

peculiaridades do caso e a extensão dos prejuízos sofridos, 

desestimulando-se a prática reiterada da conduta lesiva pelos ofensores.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0261.16.010489-7/001, Relator(a): Des.(a) João 

Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2017, publicação da 

súmula em 18/12/2017) Portanto, inegável que o produto ofertado pela 

instituição-ré revela-se de complexidade que refoge à normalidade da 

compreensão do homem médio, fato este que reforça o dever de 

informação adequado ao consumidor. Trata-se, em verdade, de 

modalidade de empréstimo em que a dívida contraída torna-se impagável, 

na medida que a instituição financeira, desconta mensamente apenas o 

valor correspondente ao pagamento mínimo, sujeitando o consumidor ao 

pagamento, no próximo mês, do saldo devedor acrescido dos juros 

remuneratórios. Além disso, é sabido que esta modalidade de empréstimo 

é usualmente direcionada às pessoas mais vulneráveis, isto é, 

aposentados e pensionistas da previdência social, muitas vezes, 

inclusive, analfabetos e idosos, como é o caso do autor. Convém anotar 

ainda que o art. 595 do Código Civil prevê que, quando um dos 

contratantes não puder ler o escrever, o contrato pode ser firmado a rogo 

e subscrito por duas testemunhas. Todavia, no caso em exame, o contrato 

firmado não observou os requisitos legais de validade, sendo nulo na 

forma do art. 166, inciso IV do CC, que assim prescreve: é nulo o contrato 

que “não revestir a forma prescrita em lei.” Via de consequência da 

nulidade do contrato, devem os contratantes retornar ao status quo, 

consoante dispõe o art. 182 do CC, sendo inegável que o autor faz jus à 

restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício 

previdenciário, inclusive em dobro, na forma prevista no art. 42, parágrafo 

único do CDC. Todavia, no ponto, é oportuno registrar a necessidade de 

compensação da quantia a ser restituída ao autor com o valor recebido 

por ocasião da contratação do empréstimo. Logo, do valor a ser restituído 

ao suplicante, deve ser deduzido o valor por ele recebido, devidamente 

acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do depósito, e 

juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Para encerrar, 

resta analisar o pedido de indenização pelos danos morais que, s.m.j., é 

indiscutível no caso em exame, eis que caracterizada a efetiva prática 

abusiva, na forma do art. 39 do CDC, já que a instituição-ré exigiu do autor 

vantagem manifestamente exagerada, além de ter se prevalecido de sua 

condição de consumidor idoso e analfabeto para impor-lhe seus serviços. 

Logo, considerando que a prática abusiva, por si ró, configura ato ilícito, 

independentemente de prejuízo ou má-fé do fornecedor, no caso em tela, 

sendo incontestável a existência do dano moral, cabe a esta julgadora 

apenas a sua quantificação, observando-se os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. A próposito, seguem colacionados 

casos semelhantes que também deram ensejo a indenização por danos 

morais: “AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO DE PARCELAS DE 

EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SEM A FORMA PRESCRITA EM LEI. NULIDADE 

DOS CONTRATOS. CONTRATANTE NÃO ALFABETIZADO. RETORNO DAS 

PARTES AO "STATUS QUO ANTE". DANOS MORAIS CONFIGURADOS, EM 

FACE DOS ELEMENTOS FÁTICOS RETRATOS NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO 

ARBITRADA EM R$ 3.000,00 EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação 

1002215-08.2016.8.26.0539; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão 
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Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 

3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 

01/03/2018) “CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMISSÃO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRÁTICA QUE SE REVELA 

MANIFESTAMENTE ABUSIVA - MODALIDADE DE CRÉDITO OBJETO DE 

OFERTA A CONSUMIDORES IDOSOS, DE RENDA DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS 

MÍNIMOS E DE BAIXA ESCOLARIDADE, BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL. PROVA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA A 

DEMONSTRAR QUE O TOMADOR DO EMPRÉSTIMO TENHA EXATA 

COMPREENSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO – AÇÃO JULGADA 

EM PARTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DO MÚTUO 

COM EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DETERMINANDO AO BANCO A 

READEQUAÇÃO DO AJUSTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

TRADICIONAL MEDIANTE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, SE 

NÃO FOR MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR AQUELA QUE FOI 

PACTUADA. DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – EXPEDIENTE 

ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A 

ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM 

TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE – INDENIZAÇÃO 

ARBITRADA EM R$ 10.000,00, ATENDIDAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE 

PROVIDO.” (TJSP; Apelação 1000363-96.2017.8.26.0414; Relator (a): 

Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 20/03/2018; 

Data de Registro: 20/03/2018) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE CONTRATAO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR 

ANALFABETO SEM AS DEVIDAS FORMALIDADES LEGAIS. CONTRATO 

NULO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO 

MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE. 

PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS OBEDECIDOS. - É nula a contratação de 

empréstimo consignado por analfabeto quando não formalizado por 

escritura pública ou, quando realizado por instrumento particular, não 

contiver assinatura a rogo de procurador regularmente constituído por 

instrumento público de mandato. - A efetivação de descontos indevidos 

em benefício previdenciário do contratante em decorrência de contrato 

nulo enseja indenização por danos morais. - A fixação do valor do dano 

moral deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para 

que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu 

causador. - Em razão da fixação do quantum indenizatório em valor 

inferior aos montantes arbitrados por este Sodalício em situações 

análogas, torna-se incabível sua redução. - Quando as cobranças forem 

tidas como indevidas, a devolução em dobro somente ocorrerá se 

restarem comprovados o dolo ou a má-fé por parte do credor. - Em razão 

da fixação dos honorários sucumbenciais de maneira condizente com o 

trabalho realizado e com os critérios elencados no § 2º, do art. 85, do 

CPC/15, não há que se falar em majoração.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.077350-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 

14/05/2018) Note-se portanto que, diante dos elementos fáticos retratados 

nos autos, observados ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, o valor de isto é, R$ 12.000,00 (doze mil reais) 

mostra-se adequado a compensação da ofensa por ele suportada, além 

de desestimular a prática da conduta pela demanda. Isto posto, julgo 

totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar 

a nulidade do contrato nº 050440002580 firmado entre as partes ora 

litigantes; b) ratificar a tutela de urgência deferida liminarmente; c) 

condenar a instituição-ré ao pagamento de indenização à autora, sendo 

R$ 12.000,00 (dez) mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC desde a presente data e com juros de mora 

desde a citação, e ainda, danos materiais no valor equivalente ao dobro do 

descontado em benefício previdenciário do autor, mediante compensação 

da quantia com o valor recebido pelo requerente quando da contratação 

do empréstimo, tudo devidamente acrescido de correção monetária pelo 

INPC, desde a data do depósito, e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data da citação. Condeno o banco-réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I 

do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao 

arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, providencie a 

reclassificação dos autos e proceda-se na forma do art. 523 do CPC. 

P.R.I.C. Sorriso/MT, 01 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002017-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002017-93.2017.8.11.0040. AUTOR: 

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A RÉU: PAULO 

LUCIO FERREIRA DA SILVA, CLAUDIA SOUZA DA SILVA Autos n° 

1003804.60.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação Monitória 

promovida pelo Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A em 

face de Paulo Lúcio Ferreira da Silva e Cláudia Souza da Silva, todos 

qualificados nos autos, asseverando ser credor dos demandados da 

quantia originária de R$ 99.026,40 (noventa e nove mil, vinte e seis reais e 

quarenta centavos), relativamente a prestação de serviços 

médicos/hospitalares aos mesmos, consoante petição inicial de Id. 

6661954, instruída com documentos. Em seguinte, a parte autora requereu 

a juntada dos comprovantes de recolhimento das custas e taxas 

processuais devidas, Id. 6865765 e ss. Decisão inicial, Id. 81702 Após 

serem regularmente citados, os requeridos ofertaram embargos 

monitórios, conforme razões expostas na petição de Id. 13218970. 

Seguindo, o autor apresentou impugnação aos embargos monitórios, Id. 

13467181. Do breve relato acima, verifica-se que o processo acha-se 

apto a ser saneado e/ou sentenciado. Portanto, previamente a qualquer 

deliberação judicial, oportunizo às partes a tentativa de composição 

amigável do litígio, razão pela qual, designo o dia 10 de Setembro de 2018, 

às 15h:00min horas para tentativa de conciliação perante o CEJUSC local. 

Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 02 de Agosto de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO)

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 (ADVOGADO)

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO)

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO)

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO)

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 (ADVOGADO)

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO)

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO)

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO)

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO)

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO)

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 1003476.67.2016.8.11.0040 Vistos etc. Analisando os autos em 

tela, verifico que razão assiste ao i. Administrador Judicial quanto aos 

apontamentos feitos na petição de Id. 14482145, de modo que: Ante o 

pedido de reconsideração apresentado pela credora Araguaia Agrícola 

Ltda (Id. 12696932) e a manifestação das próprias Recuperandas 
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(1247512), na forma da manifestação do Administrador Judicial (Id. 

12710977 e 14482145) determino a manutenção do crédito no valor de R$ 

248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais) no Quadro Geral de 

Credores; Defiro ainda o pedido formulado no que pertine a cessão de 

crédito da Siagri Sistema de Gestão Ltda em favor de Foco soluções Ltda 

(12327383), devendo o Administrador Judicial ser imediatamente intimado 

para as alterações pertinentes do Quadro Geral de Credores. Da mesma 

forma, deverá o Administrador Judicial proceder no tocante a cessão de 

crédito do Banco BTH Pactual S/A e Pátria Credit Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Multistorial em favor de Mutum Projetos Financeiros 

S/A (Id. 12187849, 12187862, 12187879), eis que, defiro a substituição de 

titularidade do crédito requerida. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT., 

01 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170216 Nr: 3505-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146229 Nr: 2090-19.2016.811.0040

 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: MAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 47.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90665 Nr: 2298-42.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858-A, Tiago Ferreira dos Santos - OAB:14.694/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO ADRIANO 

LISANDRO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6.675-A, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11714/MT, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93982/SP, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:13.842-A/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3584, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

NARA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:8915-MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY 

- OAB:6193/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:OAB/MT6.193

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO – MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE A COMPLEMENTAÇAO PARA 

CONSOLIDAÇÃO DO QUADRAO GERAL DE CREDORES PELO 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

AUTOS N.º 2298-42.2012.811.0040

ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PARTE REQUERENTE: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

Síntese da decisão:

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de Recuperação Judicial apresentada por Rizzo 

Comércio de Motos Ltda, devidamente qualificada nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial, fls. 05/54, instruída com os documentos 

de fls. 55/223. [...]

É o breve relato. Decido.

Diante do breve relatório acima, conveniente tecer alguns breves 

comentários acerca dos objetivos do processo recuperacional.

A recuperação judicial constitui instituto que busca viabilizar a superação 

da crise econômico-financeira da devedora, de maneira a preservar a 

empresa (art. 47 LRF) e resguardar sua função social, o que contempla a 

manutenção de sua fonte produtora, bem como o emprego dos 

trabalhadores.

Nesse contexto, é inegável que a atividade empresarial deve ser 

preservada, face o importante papel a ela atribuído perante a sociedade, 

sobretudo por ser uma fonte mantenedora da riqueza circulante, através 

da geração de empregos e tributos, circulação de bens e serviços, bem 

como a relação entre clientes, fornecedores e consumidores.

O julgado abaixo, embora trate de tema diverso, retrata com propriedade 

os princípios que devem reger o processo recuperacional, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO APÓS O BIÊNIO DE SUPERVISÃO JUDICIAL. 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO TENHA OCORRIDO O ENCERRAMENTO 

DAQUELA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ALTERAÇÃO 

SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA DO 

ÓRGÃO. DEVEDOR DISSIDENTE QUE DEVE SE SUBMETER AOS NOVOS 

DITAMES DO PLANO. PRINCÍPIOS DA RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS 

CREDORES E DA PAR CONDITIO CREDITORUM.

1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma recuperacional, traçou 

alguns princípios, de caráter axiológico-programático, com o intuito de 

manter a solidez das diversas normas que compõem a referida legislação. 

Dentre todos, destacam-se os princípios da relevância dos interesses dos 

credores; par conditio creditorum; e da preservação da empresa, os quais 

são encontrados no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

2. Essa base principiológica serve de alicerce para a constituição da 

Assembleia Geral de Credores, a qual possui a atribuição de aprovar ou 

rejeitar o plano de recuperação judicial, nos moldes apresentados pelo 

Administrador Judicial da empresa recuperanda.

3. Outrossim, por meio da "Teoria dos Jogos", percebe-se uma interação 

estratégica entre o devedor e os credores, capaz de pressupor um 

consenso mínimo de ambos a respeito dos termos delineados no plano de 

recuperação judicial. Essas negociações demonstram o abandono de um 

olhar individualizado de cada crédito e um apego maior à interação coletiva 

e organizada.

4. Discute-se, na espécie, sobre a modificação do plano originalmente 

proposto, após o biênio de supervisão judicial - constante do artigo 61 da 

Lei de Falências -, sem que houvesse o encerramento da recuperação 

judicial da empresa recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 

anos de supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o 

encerramento da recuperação, e, por isso, os efeitos da recuperação 

judicial ainda perduram, mantendo assim a vinculação de todos os 

credores à deliberação da Assembleia.

5. Recurso especial provido.
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(REsp 1302735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 05/04/2016)

Portanto, verifica-se que o princípio da função social está diretamente 

ligado ao princípio da preservação da empresa, disposto na Lei nº 

11.101/2005, que tem como fundamento, a valorização do trabalho 

humano e da livre iniciativa.

Frente a atual sistemática que rege os processos de falência e 

recuperação judicial, bem assim a informação que consta dos autos de 

que atualmente a Recuperanda não tem condições de cumprir o último 

plano de recuperação na forma apresentada e, por fim, considerando que, 

segundo relatórios que constam dos autos, a empresa vem mantendo 

suas atividades normalmente, com fundamento nos princípios da função 

social e preservação da empresa, concedo à Recuperanda o prazo de 30 

(trinta) dias para apresentação das alterações que entender pertinentes 

relativamente ao Plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 53 e 

ss. do CPC, sob pena de convolação da recuperação em falência.

Apresentada as alterações ao plano de Recuperação Judicial dentro do 

prazo acima, nos termos do art. 55 da LRF, publique-se edital de avisto 

aos credores, oportunizando aos mesmos a oportunidade de 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo Objeções, desde já, convoco Assembleia-Geral De Credores, a 

fim de deliberar sobre as alterações ao plano de recuperação judicial que 

serão apresentadas no prazo acima.

A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a 

presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada 

classe, computados pelo valor, na data de 12 de Setembro de 2018, às 

08h30min, no mesmo local onde foram realizadas as assembleias 

anteriores e, em segunda convocação, com qualquer número, na data de 

19 de Setembro de 2018, às 08h30min, no mesmo local.

Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial, bem 

como das alterações com o Administrador Judicial ou na Secretaria da 

Vara.

Ficam os interessados advertidos que deverão comparecer ao local 

designado com antecedência mínima de uma hora da instalação da 

Assembléia Geral, para fins de assinatura da lista de presença, 

imprescindível para a participação na solenidade, a qual será encerrada 

no momento da instalação.

Fica também esclarecido que os credores poderão ser representados na 

Assembléia Geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entreguem ao Administrador Judicial – no seu endereço profissional 

cadastrado nos autos – em até 24 horas antes da data prevista no aviso 

de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a 

indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o 

documento.

Intime-se a devedora para que observe o disposto no art. 36, § 1º, da lei 

11.101/2005.

Notifique-se o Administrador Judicial para que proceda à publicação do 

edital de convocação.

Por fim, anoto que, deverá o Administrador Judicial, na forma do art. 18, § 

único, ambos da lei 11.101/05, providenciar a publicação de novo edital 

sempre que for incluído credor no quadro geral, tanto trabalhista de ofício 

(art. 6º, § 2º, da lei 11.101/05), quanto retardatários não trabalhistas, 

estes últimos após a prolação da respectiva sentença.

Com isso, resta suplantada, ao menos por ora, a análise dos embargos de 

declaração apresentados às fls. 3191/3194, bem como do requerimento 

da Recuperanda constante da ata da última Assembléia realizada para 

declaração do abuso no direito de voto do credor Banco do Brasil S/A e, 

via de consequência, aplicação do instituto Cram Down.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 20 de Junho de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO dos Credores e interessados acerca 

da apresentação pela Recuperanda de novo plano de recuperação 

judicial, em face do qual poderão manifestar-se no prazo de 30 (trinta) 

dias, podendo obter cópia do mesmo junto ao escritório do Administrador 

Judicial, sito a Av. Porto Alegre, 2984, sala 01, ou pelo e-mail: 

ANDRIESKI@HOTMAIL.COM. Bem como, a data de realização da 

Assembleia Geral de Credores, a qual instalar-se-á, em primeira 

convocação, com a presença de credores titulares de mais da metade dos 

créditos de cada classe, computados pelo valor, na data de 12 de 

Setembro de 2018, às 08h30min, no auditório do OPUKA PARK HOTEL, 

localizado na Av. Blumenau, nº 4111, Bairro Recanto dos Pássaros, em 

Sorriso/MT, e, em segunda convocação, com qualquer número, na data de 

19 de Setembro de 2018, às 08h30min, no mesmo local.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

QUADRO GERAL DE CREDORES CONSOLIDADO (Art. 18, Lei 

11.101/2005):

 Na classe trabalhista: Luis Magno Lobato Campos R$ 1.652,78; Sedimar 

Fracasso R$ 1.977,18; Maicou Martins da Costa R$2.256,77; Cicero 

Gomes dos Santos R$ 2.726,20; Dirceu Alves da Costa R$1.380,83; 

Aruane Cristina Maximenco R$ 824,34; Wemerson dos Reis R$ 2.249,06; 

Nivaldo Sergio dos Santos R$ 1.565,67; Maria de Moura Silva R$ 968,73; 

Najara de Arruda Torres R$ 1.044,75; Roxane Maria Farias de Brito Bat R$ 

1.088,89; Paulo Roberto do Nascimento R$ 1.250,00; Cilene Aparecida de 

Paula R$ 665,97. Total de R$ 19.651,17

 Na classe de Garantia Real: Banco do Brasil S/A R$ 863.162,73;

 Na classe de Credores Quirografários: Escritório de Contabilidade de 

Sorriso R$ 35.000,00; Tim Celular R$ 8.856,62; Americel S/A – Claro R$ 

10.450,00; Central Oficina de Motos Ltda. R$ 26.200,00; Grande Motos 

Comércio de Veículos e Peças R$ 60.000,00; Romildo Bonfim de Souza R$ 

239.130,43; VEI – Fabrica de Placas Ltda. R$ 4.895,00; Radio Regional 

Centro Norte R$ 504,00; Yamaha Motor da Amazônia Ltda. R$ 354.083,07; 

Yamaha Motor do Brasil Ltda. R$ 18.190,52; Banco Itaú S/A. R$ 

238.467,53; Banco Santander S/A. R$ 291.316,52; Caixa Econômica 

Federal R$ 119.568,21; Banco do Brasil S/A. R$ 21.790,00; Artêmio Titon 

R$ 490.000,00; Banco Bradesco S/A R$ 205.340,22. Total de R$ 

2.123.792,12

Credor Quirografario sem direito a voto: Sidnei Rodrigues Matos R$ 

539.622,20.

Sorriso - MT, 02 de agosto de 2018.

Mirela C.P.L.Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118241 Nr: 8839-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, MAURO ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BLASCO GROSS 

- OAB:OAB/SP199.715-B, ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - 

OAB:13241-A, ANA JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, ANDREIA 

SANTOS CATELAN - OAB:OAB/SP 275.984, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN OAB/MT 13.571-B - OAB:OAB/MT 13.571-B, ANTONIO 

LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:OAB/SP310.592, 

CÁSSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - OAB:OAB/SP255.615, 

CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS - OAB:271310/SP, CRISTIANE 

DE CARVALHO SALCEDO - OAB:171.821-B, DANIELA NALIO SIGLIANO 

- OAB:OAB/SP 184.063, ELAINE CRISTINA RANGEL DO NASCIMENTO 

BONAFÉ - OAB:100305-SP, ELBER RIBEIRO COUTO - OAB:OAB/MT 

1502-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, EWERTON HERRERA LANHES - OAB:OAB/SP 

160.289, FABIO HENRIQUE LOPES PEREIRA - OAB:OAB/SP 290.932, 

FABRÍCIO ROCHA - OAB:OAB/SP206.338, GABRIEL PORTELA 

PERFEITO - OAB:OAB/SP332.624, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847, HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - OAB:OAB/MG 

57.680, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 
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OAB:5252/MT, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - 

OAB:OAB/SP309.115, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, JOSÉ CARLOS 

PENTEADO MASAGÃO - OAB:OAB/SP 21.416, JOSE LUIZ BUCH - 

OAB:21938, KATIA DE ALMEIDA - OAB:108.929/SP, LARISSA INÁ 

GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:PR 26822-B, 

LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - OAB:OAB/SP 117.515, 

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, MARCOS BIASIOLI - 

OAB:OAB/SP 94.180, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8656, OLIVER FONTANA - OAB:153.715, PAULO RANGEL 

DO NASCIMENTO - OAB:26.886-SP, RAFAEL SANTIAGO DE JESUS 

QUEIROZ - OAB:OAB/SP 360.595, Raquel Barros Araújo - OAB:, REGIA 

MARIA RANIERI - OAB:73152, RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - 

OAB:OAB/SP300.923, RICARDO DE ABREU BIANCHI - 

OAB:OAB/SP345.150, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, 

Ronaldo de Jesus Dutra Belo - OAB:, SANDRO W. PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 24.540, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE 

MORAES - OAB:10.416, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT, Tiago 

de Castilho Muñoz - OAB:SP/331.672, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O, VANESSA REGINA INVERNIZZI BLASCO GROSS - 

OAB:OAB/SP199.717-, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3928/MT, WINSTON SEBE - OAB:27510

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO – MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE A CONVOLAÇAO DA 

RECUPERAÇAOA JUDICIAL EM FALÊNCIA

AUTOS N.º 8839-23.2014.811.0040

ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PARTE REQUERENTE: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA e NATIV FOODS LTDA e NATIV -COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO dos Credores e interessados acerca 

da decisão que decretou a falência das Recuperandas, bem como do rol 

de Credores até o momento. E, para que chegue ao conhecimento de 

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

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei.

SÍNTESE DA DECISAO QUE DECRETOU A FALENCIA:

Vistos etc.

Cuida-se de processo de Recuperação Judicial requerido por Nativ – 

Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S/A, Nativ – Foods Ltda e 

Nativ – Comércio e Distribuição de Alimentos Importação e Exportação 

Ltda, todas qualificados nos autos, nos termos da inicial de fls. 05/69, 

instruída com os documentos de fls. 70/697.

[...]

É o breve relato. Decido.

De largada e frente ao breve relatório acima transcrito, conveniente tecer 

alguns breves comentários acerca dos objetivos do processo 

recuperacional.

A recuperação judicial constitui instituto que busca viabilizar a superação 

da crise econômico-financeira da devedora, de maneira a preservar a 

empresa (art. 47 LRF) e resguardar sua função social, o que contempla a 

manutenção de sua fonte produtora, bem como o emprego dos 

trabalhadores.

Nesse contexto, é inegável que a atividade empresarial deve ser 

preservada, face o importante papel a ela atribuído perante a sociedade, 

sobretudo por ser uma fonte mantenedora da riqueza circulante, através 

da geração de empregos e tributos, circulação de bens e serviços, bem 

como a relação entre clientes, fornecedores e consumidores.

O julgado abaixo, embora trate de tema diverso, retrata com propriedade 

os princípios que devem reger o processo recuperacional, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO APÓS O BIÊNIO DE SUPERVISÃO JUDICIAL. 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO TENHA OCORRIDO O ENCERRAMENTO 

DAQUELA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ALTERAÇÃO 

SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA DO 

ÓRGÃO. DEVEDOR DISSIDENTE QUE DEVE SE SUBMETER AOS NOVOS 

DITAMES DO PLANO. PRINCÍPIOS DA RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS 

CREDORES E DA PAR CONDITIO CREDITORUM.

1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma recuperacional, traçou 

alguns princípios, de caráter axiológico-programático, com o intuito de 

manter a solidez das diversas normas que compõem a referida legislação. 

Dentre todos, destacam-se os princípios da relevância dos interesses dos 

credores; par conditio creditorum; e da preservação da empresa, os quais 

são encontrados no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

2. Essa base principiológica serve de alicerce para a constituição da 

Assembleia Geral de Credores, a qual possui a atribuição de aprovar ou 

rejeitar o plano de recuperação judicial, nos moldes apresentados pelo 

Administrador Judicial da empresa recuperanda.

3. Outrossim, por meio da "Teoria dos Jogos", percebe-se uma interação 

estratégica entre o devedor e os credores, capaz de pressupor um 

consenso mínimo de ambos a respeito dos termos delineados no plano de 

recuperação judicial. Essas negociações demonstram o abandono de um 

olhar individualizado de cada crédito e um apego maior à interação coletiva 

e organizada.

4. Discute-se, na espécie, sobre a modificação do plano originalmente 

proposto, após o biênio de supervisão judicial - constante do artigo 61 da 

Lei de Falências -, sem que houvesse o encerramento da recuperação 

judicial da empresa recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 

anos de supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o 

encerramento da recuperação, e, por isso, os efeitos da recuperação 

judicial ainda perduram, mantendo assim a vinculação de todos os 

credores à deliberação da Assembleia.

5. Recurso especial provido.”

(REsp 1302735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 05/04/2016)

Como se vê, o princípio da função social está diretamente ligado ao 

princípio da preservação da empresa, disposto na Lei nº 11.101/2005, que 

tem como fundamento, a valorização do trabalho humano e a livre 

iniciativa.

Entretanto, no ponto, cabe anotar que o princípio da preservação da 

empresa não é absoluto, de modo a ser perseguido indiscriminadamente. 

Deve o julgador observar os benefícios sociais gerados com a 

manutenção da empresa em atividade.

Volvendo os olhos para o caso concreto em exame, é possível verificar 

que a atividade empresarial das Recuperandas encontra-se sobrestada 

há aproximadamente 01 (um) ano, conforme formalmente notificado nos 

autos pela petição de fls. 3194/3196.

Naquela oportunidade, isto é, agosto/2017, as Recuperandas afirmaram 

que, em razão da ausência de capital de giro, bem como falta no mercado 

de uma de suas principais matérias-primas (peixe pintado), deparou-se 

com a necessidade de paralização temporária de suas atividades.

Portanto, desde então as atividades empresariais das Recuperandas 

encontram-se suspensas, o que, inclusive, restou constatado pelo 

Administrador Judicial quando de suas visitas in loco, consoante 

expressamente informado nos relatórios apresentados a este Juízo e 

devidamente juntados aos autos.

Logo, considerando desde então a inatividade das empresas, bem como a 

ausência de indicativo quanto à retomada da atividade empresarial, este 

Juízo determinou a intimação das Recuperandas, bem como do 

Administrador Judicial para que se manifestassem quanto a retomada das 

atividades empresariais (fls. 3533/3539).

As requerentes, de pronto, vieram aos autos afirmando que se encontram 

em avançado estado de negociação com dois grandes grupos do seu 

segmento, visando o arrendamento de parte de seu parque fabril e suas 

instalações, como a formalização de contratos de industrialização. Para 

tanto, fez a juntada de documentos que se encontram arquivados em 

pasta própria junto à Secretaria da Vara, eis que, segundo as 

Recuperandas, cuidam documentos confidenciais (fls. 3594 e ss).

Ora veja, em que pese a tentativa das Recuperandas em justificar a 

imprescindibilidade do processamento da recuperação, à este Juízo não 

resta dúvida que esta hipótese não se revela legítima para o caso em 

exame.

Os documentos apresentados pelas Recuperandas tratam de meras 

minutas contratuais datadas de fevereiro/2018, as quais, evidentemente, 

são servem a fundamentar o processamento indefinido do presente 

processo recuperacional, sobretudo se for considerado que as atividades 

empresariais encontram-se sobrestadas, ao menos formalmente, há 

quase 01 (um) ano.
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Afora as minutas anteriormente referidas, as Recuperandas trazem para 

os autos cópia do contrato de arrendamento de imóvel rural firmado com 

os arrendatários José Cardoso Leal Junior, Dilceu Rossato e Pedro de 

Moraes Filho (documentos arquivados em pasta própria na Secretaria da 

Vara).

Pelo referido contrato, a Recuperanda Nativ Indústria Brasileira de 

Pescados Amazônicos S/A, na condição de arrendante, concedeu aos 

arrendatários acima nominados a área rural de produção, recria e engorda 

de peixes localizada no imóvel rural denominado Centro Tecnológico 

IBPASA, registrado junto à matrícula nº 27.301 do CRI de Sorriso/MT, 

localizado à Rodovia MT 404 – 35 Km da BR 163 e mais 4Km à direita da 

gleba Ribeirão do Outo, neste Município, pelo período de 06 (seis) anos, 

com início em 01/07/2017 e término em 01/07/2023, pelo valor mensal de 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Embora esteja em vigor referida avença, resta inegável que não tem o 

condão, por si só, de preservar o processamento desta recuperação. 

Aliás, o contrato de arrendamento foi firmado justamente após paralização 

das atividades empresariais das Recuperandas, ou seja, meados do ano 

de 2017 e tem data de término prevista para o ano de 2023.

Mas não é só. Referido contrato de arrendamento também não serve a 

amparar a tese de preservação da empresa, visto que, seu objeto é 

totalmente distinto das atividades empresariais das Recuperandas, 

conforme é possível verificar de seus atos constitutivos que constam dos 

autos.

Para robustecer a conclusão acima, basta atentar-se para o relatório 

apresentado pelo Administrador Judicial, consoante se vê das fls. 3815 e 

ss dos autos. Nele, o Administrador consigna expressamente que as 

atividades das Recuperandas encontram-se atualmente ‘paralisadas’. 

Destacou ainda ter recebido e-mail dos Procuradores das empresas, no 

qual ressaltam que ‘a retomada das atividades da indústria depende de 

aprovação a ser realizada pelo SIF – Serviço de Inspeção Federal, 

contudo, sem prazo definido’.

Veja-se que as Recuperandas buscam amparar o processamento do 

presente processo recuperacional na aprovação a ser realizada pelo SIF 

– Serviço de Inspeção Federal, alegando ter feito a solicitação ao órgão 

competente, todavia, sem data prevista para obtenção da autorização. 

Todavia, nenhum documento foi trazido aos autos com aptidão a 

demonstrar de forma inconteste a formalização do referido requerimento 

junto ao órgão competente. Aliás, é válido registrar que o documento 

apresentado pelas Recuperandas ao Administrador Judicial que, por sua 

vez, fez a juntada aos autos, não evidencia a deflagração de qualquer 

procedimento administrativo junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento com a finalidade de obter a alegada licença/autorização.

Conclui-se portanto que, as Recuperandas não logram demonstrar de 

forma incontestável que a retomada de suas atividades empresariais está 

condicionada a autorização a ser expedida pelo SIF, mesmo porque, 

sequer protocolo da formalização do requerimento foi apresentado a este 

Juízo.

Quanto aos funcionários, extrai-se dos documentos apresentados pelo 

Administrador Judicial que, ao que parece, as Recuperandas mantém 

apenas dois funcionários, um que exerce a função de porteiro e outra a 

coordenadoria de recursos humanos.

Todavia, da mesma forma que a autorização a ser expedida pelo SIF não 

justifica a manutenção do processo recuperacional em epígrafe, o fato de 

as Recuperandas possuírem, em tese, dois funcionários não afasta a 

hipótese de convolação da presente recuperação em falência, já que 

neste momento já não há atividade empresarial a ser preservada e, menos 

ainda, a possibilidade de se resguardar sua função social.

A recuperação judicial constitui instituto que busca viabilizar a superação 

da crise econômico-financeira da devedora, de maneira a preservar a 

empresa (art. 47 LRF) e resguardar sua função social, o que contempla a 

manutenção de sua fonte produtora, bem como o emprego dos 

trabalhadores.

Contudo, o princípio da preservação da empresa não é absoluto, de 

maneira que não pode ser perseguido indiscriminadamanente. O julgador 

deve observar os benefícios sociais gerados com a manutenção da 

empresa em atividade.

Sobre o tema em questão, valiosa a lição do Professor Daniel Carnio 

Costa, Juiz Titular da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de 

São Paulo, senão vejamos:

 “.....

Entretanto, não é só a recuperação judicial de empresas que possui 

importância fundamental para o bom funcionamento da economia e para a 

superação da crise. Também a falência é instrumento legal essencial para 

que os mesmos valores sejam tutelados. Vale dizer, na falência busca-se 

tutelar também os mesmos benefícios econômicos e sociais protegidos na 

recuperação judicial da empresa. Apenas os meios são diversos, na 

medida em que na recuperação judicial lida-se com uma empresa em crise, 

mas viável e, portanto, passível de ter suas atividades preservadas. Já na 

falência, tem-se uma empresa em crise e inviável, sem condições de 

continuar em funcionamento. Nesse sentido, na falência, a preservação 

daqueles benefícios econômicos e sociais não será feita pela 

preservação do que não merece ser preservado, mas sim pela criação de 

oportunidades de mercado para outras empresas saudáveis e pela 

realocação de bens de atividades improdutivas para atividades produtivas.

Existem empresas que entram em crise porque perderam viabilidade 

econômica. Em relação a essas empresas, o Estado não deve agir para 

tentar salvá-las, quando os agentes de mercado (incluindo aqui os 

consumidores) já atestaram que elas não são mais capazes de gerar os 

benefícios econômicos e sociais que se espera de seu funcionamento 

(bons produtos, serviços competitivos, geração de empregos, 

recolhimento de tributos, dentre outros). Manter em funcionamento de 

forma artificial empresas inviáveis não atende ao interesse social. Ao 

contrário, atuar no sentido de tentar salvar empresas inviáveis causa 

imenso prejuízo social, na medida em que, por exemplo, outras empresas 

saudáveis poderão falir por não terem condições de competir com 

empresas que só existem em função da ajuda judicial.

Empresas inviáveis devem falir e isso não é ruim. Ao contrário do que 

muitos poderiam pensar, a falência é instrumento de saneamento da 

economia, retirando do mercado empresas inviáveis e abrindo a 

possibilidade para que outras empresas possam ocupar o espaço deixado 

pelas falidas, produzindo os benefícios econômicos e sociais delas 

esperados.

A decretação da quebra de uma empresa inviável retira do mercado um 

agente defeituoso, que ocupava injustificadamente o espaço que poderia 

ser ocupado por outra empresa capaz de produzir bons produtos, prestar 

bons serviços, gerar um maior número de empregos (com mais qualidade) 

e recolher tributos em volume mais expressivo.

Assim, ao se decretar a quebra dessa empresa inviável, abre-se o 

espaço no mercado para que outra empresa o ocupe de maneira social e 

economicamente mais útil.

Por outro lado, a arrecadação e venda dos ativos da empresa falida, fará 

retornar ao mercado de produção bens que antes estavam vinculados a 

atividades improdutivas, não geradoras de qualquer benefício econômico 

ou social.

Talvez o mais importante aspecto da falência – muito pouco explorado – é 

a sua função de realocação de bens de atividades improdutivas para 

atividades produtivas. A venda dos bens arrecadados pela massa falida 

irá oxigenar o mercado, de forma que, por exemplo, aquele imóvel (antes 

arrecadado e sem utilização durante a falência) volte a ser palco de uma 

atividade produtiva e geradora de empregos, produtos, serviços etc. Da 

mesma forma, aquela máquina arrecadada no processo de falência (e sem 

utilização produtiva) também poderá ser vendida a fim de ser integrada a 

uma nova cadeia de produção, geradora de todos aqueles benefícios 

econômicos e sociais já mencionados.

Ressalta-se, nesse ponto, que a alienação de ativos na falência vai muito 

além do atendimento aos interesses dos credores. Trata-se de 

providência que beneficia o resultado social e econômico do 

processo.”(http://www.migalhas.com.br/InsolvenciaemFoco/121,MI272081

,71043-A+importancia+social+e+economica+da+falencia)

Como se vê, frente a atual sistemática que rege os processos de falência 

e recuperação judicial, bem assim a informação que consta dos autos de 

que as Recuperandas encontram-se com suas atividades empresariais 

paralisadas há aproximadamente 01 (um) ano, sem data prevista para 

retomada das mesmas, conclui-se inexistir atividade empresarial a ser 

preservada, cabendo a este Juízo a imediata convolação do processo 

recuperacional em falência, já que inviável as empresas ora autoras.

Caso muito semelhante foi recentemente objeto de análise pelo E. Tribunal 

de Justiça de São Paulo, conforme emenda abaixo:

“Convolação de recuperação judicial em falência. Agravo de instrumento 

de credores. Provas da reiterada mora no cumprimento das obrigações do 

plano de reestruturação durante o biênio de supervisão, sendo que 

sequer os créditos trabalhistas foram quitados, a despeito do comando do 

art. 54 da Lei de Recuperações e Falências. Atrasos na implementação de 
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medidas necessárias para a recuperação – que se arrasta há mais de 8 

anos – que são imputáveis às recuperandas. Relatórios da administradora 

judicial, atestando a falta de atividade produtiva. Inviabilidade econômica 

que, desse modo, torna imperioso o decreto de quebra, na medida em que 

não há empresas a preservar. "Princípio complementar" na Lei 

11.101/2005, de retirada do mercado da empresa inviável (LUÍS FELIPE 

SPINELLI e outros). Manutenção da decisão agravada. Agravo de 

instrumento desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2149528-84.2017.8.26.0000; Relator (a): 

Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018)

Derradeiramente, secundo que, tendo na hipótese sido esgotados todos 

os meios para o soerguimento das Recuperandas, as quais encontram-se 

com suas atividades empresariais paralisadas há quase 01 (um) ano, sem 

data prevista para retorno, resta flagrante e incontestável que se tratam 

de empresas inviáveis e inaptas a cumprir a função social que delas se 

espera, de conformidade com os princípio basilares da Lei nº 11.101/2005.

Latente, portanto, a inviabilidade das empresas, as quais encontram-se 

com suas atividades empresariais paralisadas, não cabe ao Estado-Juiz 

agir para tentar recupera-las, pois incapazes de gerar benefício social 

relevante, sendo imperiosa a convolação da presente recuperação judicial 

em falência.

Posto isso, DECRETO hoje, às 13 horas, nos termos do artigo 97, IV, da Lei 

nº 11.101/05, a falência das empresas Nativ – Indústria Brasileira de 

Pescados Amazônicos S/A, Nativ Foods Ltda e Nativ – Comércio e 

Distribuição de Alimentos, Importação e Exportação Ltda.

Logo,

 Mantenho como Administrador Judicial, Mauro da Silva Andrieski (fls. 

703/706), devendo ser intimado para comparecer, no prazo de 48h, para 

assinar o termo de compromisso, mesmo prazo em que deverá apresentar 

proposta, fundamentadamente, acerca de seus honorários;

Intime-se o Administrador Judicial para adotar as providências indicadas 

no artigo 22, III, da Lei de Recuperação judicial, quais sejam:

a) avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os 

credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido;

b) examinar a escrituração das devedoras;

c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa 

falida;

d) receber e abrir a correspondência dirigida aos devedores, entregando 

as eles o que não for assunto de interesse da massa;

e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da intimação desta 

decisão, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e 

circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a 

responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no 

art. 186 desta Lei;

f) arrecadar os bens e documentos dos devedores e elaborar o auto de 

arrecadação, nos termos dos artigos 108 e 110 desta Lei;

g) avaliar os bens arrecadados;

h) contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização 

judicial, para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições 

técnicas para a tarefa;

i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos 

credores, inclusive no que se refere ao valor do arrendamento do imóvel 

rural (fls. 3839/3843);

j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis 

ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada 

ou dispendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei;

l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a 

cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação;

m) remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens 

apenhados, penhorados ou legalmente retidos;

n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, 

advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados 

pelo Comitê de Credores;

o) requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o 

cumprimento desta Lei, a proteção da massa ou a eficiência da 

administração;

p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10o (décimo) dia do 

mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração, que 

especifique com clareza a receita e a despesa;

Quando da apresentação do relatório o previsto no art. 22, inciso III, alínea 

“e”, da Lei 11.101/05, deverá o Administrador Judicial endereçá-lo como 

incidente à falência, bem como eventuais manifestações acerca do mesmo 

que deverão ser protocolizadas junto ao referido incidente;

Fixo o termo legal (artigo 99, II), como sendo 90 (noventa) dias anteriores 

ao pedido de recuperação judicial;

Os sócios das falidas devem apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

relação nominal de credores, descontando o que já foi pago ao tempo da 

recuperação judicial e incluindo os créditos que não estavam submetidos à 

recuperação (artigo 99, III);

Devem, ainda, todos os sócios, cumprir o disposto no artigo 104, da LRF, 

devendo, também, comparecer em cartório, no prazo de 10 (dez) dias, 

para assinar termos de comparecimento e prestar esclarecimentos, que 

deverão ser apresentados na ocasião por escrito. Posteriormente, 

havendo necessidade, será designada audiência para esclarecimentos 

pessoais dos falidos;

Advirtam-se os sócios, ainda, que para salvaguardar os interesses das 

partes envolvidas, e verificado indício de crime previsto na Lei n. 

11.101/2005, poderão ter a prisão preventiva decretada (art. 99, VII);

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital (artigo 

99, parágrafo único, da LRF), para os credores apresentarem ao 

Administrador Judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados (art. 99, IV, e art. 7° § 1°), que deverão ser 

encaminhadas diretamente ao Administrador Judicial, preferencialmente, 

através do e-mail a ser criado, pelo Administrador Judicial, 

especificamente para este fim e informado no edital a ser publicado;

As impugnações já ajuizadas durante a fase da recuperação judicial e 

ainda pendentes de julgamento deverão ser encaminhadas, em definitivo, 

ao Administrador Judicial para que sejam analisadas como divergências 

administrativas para os fins de elaboração da nova relação do art. 7°, §2° 

da LRF, tendo em vista a nova condição de falência;

Quando da publicação do novo edital a que se refere o art. 7°, §2° da Lei 

11.101/05, eventuais impugnações ao referido edital e/ou habilitações 

retardatárias deverão ser protocoladas como incidente à falência, ao 

passo que não deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as 

petições subsequentes e referentes ao mesmo incidente deverão ser, 

sempre, direcionadas àquele já instaurado;

Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra as falidas (empresas), ressalvadas as hipóteses 

previstas nos §§ 1° e 2° do art. 6° da mesma Lei, ficando suspensa, 

também, a prescrição (artigo 6º, caput, da LRF);

Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do 

falido sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se houver);

Determino a expedição de ofícios (art. 99, X e XIII) aos órgãos e 

repartições públicas (União, Estado e Município; Banco Central, DETRAN, 

Receita Federal, Cartório de Registro de Imóveis, etc.), para que informem 

acerca da existência de bens e direitos da falida/tomem conhecimento da 

falência;

Oficie-se à JUCEMAT para os fins do artigo 99, VIII e 102, da Lei nº. 

11.101/2005;

Expeça-se edital, nos termos do artigo 99, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005, com a lista de credores atualizada pelas falidas, conforme 

determinado no item 5, desta decisão. Caso não cumprido, deverá ser 

aproveitada a relação do art. 7°, § 2°, da LRF apresentada na fase da 

recuperação judicial.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Exmo Presidente do Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo referência à decisão de fls. 3098/3101, 

bem como ao Exmo Ministro Relator do Recurso Especial interposto.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 P.R.I.C.

Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

ROL DE CREDORES:

 CREDORES EXTRACONCURSAIS: Honorarios do administrador judicial 

(Mauro da Silva Andrieski) não depositados: R$ 52.000,00; LUCIANA DA 

SILVA PINHEIRO R$ 5.232,00; EDSON LUIZ MORETON R$ 49.167,00; FGTS 

R$ 564,33; ABADIA BEATRIZ CORVOISIER DE MORAES R$ 3.409,60; 

ALICE MONTEIRO DA SILVA R$ 3.111,67; ANA PAULA BRITO RIBEIRO 

MENDES R$ 2.330,98; ANTONIO DOMINGOS DA SILVA SANTANA R$ 

4.357,32; CLEONES LIMA DOS SANTOS R$ 3.093,21; DAYALLA CRISTINA 

RODRIGUES R$ 1.207,14; EMERSON LEANDRO BUENO SCHERER R$ 

5.590,17; ERONILDES PEREIRA DE SOUZA R$ 2.667,98; FABIULA 
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APARECIDA TOLAZZI R$ 816,78; FRANCISCA LIMA PEREIRA R$ 2.151,81; 

GILSON SILVA DE OLIVEIRA R$ 4.718,90; GILVANO ANTONIO DOS 

SANTOS R$ 2.520,44; ISAEL MONTEIRO DA SILVA R$ 1.741,72; JOAQUIM 

JEAN S. SOUZA R$ 3.822,87; JOSE SANTANA PEREIRA ALVES R$ 

1.608,77; LEILIANE FERREIRA SILVA DUARTE R$ 295,75; LEONILDO 

ASSIS DE ALMEIDA R$ 3.410,27; LUCIANE OLIVEIRA R$ 1.215,41; 

LUCIANO BORGES DA ROSA R$ 3.497,68; MAICON DOS SANTOS 

FERREIRA R$ 3.533,13; MARIA DAS DORES MARQUILANIA DE SOUSA R$ 

2.267,44; MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA R$ 1.589,42; MARIA 

DOMINGAS DE OLIVEIRA ARAUJO R$ 2.057,42; MARIA MARCIA OLIVEIRA 

HORAS R$ 264,30; MARILIA MENDES REIS R$ 2.242,12; MARISA MATHIAS 

R$ 7.397,52; NAYANA CARDOSO FAUSTINO R$ 1.524,50; PATRICIO 

GOMES DOS SANTOS R$ 1.774,94; PRISCILA NASCIMENTO E SILVA 

PACHECO R$ 9.886,34; RAILON ARAUJO MIRANDA R$ 1.537,54; 

RAIMUNDO ADALTO BELFORT SILVA R$ 1.036,45; RODRIGO DE 

OLIVEIRA R$ 3.431,39; VANUSA REGINA DA SILVA RODRIGUES R$ 

14.376,50; WANDERSON DA SILVA DAS NEVES R$ 3.205,84; WESLEY 

FABRICIO BELONCI R$ 4.263,11; PEDRO FURLAN U CAVALCANTI R$ 

215.674,60; ANTONIO MIGUEL DALSOQUIO R$ 20.366,36; ATIVA 

AUDITORES E CONTADORES ASS. LTDA R$ 8.800,00; B.C TECH-COM. E 

ASS.TECN. EM BALANÇAS EIRELI – ME R$ 980,59; BIGOLIN E DALLA 

VECHIA ADV R$ 120.000,00; CARAMORI MAQUINAS E EQUIPS LTDA 

R$19628,16; CLAUDECIR DOS SANTOS R$ 6.594,22; CLEITON VAZ 

PEREIRA R$ 814,20; CONSELHO REGIONAL MEDICINA VET. R$ 5.162,30; 

DIEGO AGUIAR JACOB R$ 2.400,00; DIGNUITUS HOLDING PART. LTDA R$ 

150.000,00; PAULO PEREIRA R$ 5.400,00; EDELIL MADRUGA R$ 

10.104,07; EDIFONE SIST. AVANÇADO TELEFONIA R$ 1.560,25; 

ENERGISA R$ 99.888,86; EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LT R$ 

779,07; FLASH SERV. COM. PEÇAS LTDA R$ 2.991,00; G.P DE PAIVA 

COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO R$ 10.599,49; GABRIEL MILLER 

COELHO OLIVEIRA ME - PROMOVE R$ 2.034,00; GILMAR DA SILVA R$ 

42.416,78; INTERCAMBIO ELET. DE DADOS COMINICAÇÃO LTDA R$ 

504,00; JOÃO B. VEIGA SOUZA R$ 23.566,48; LAPOA LAB. ANALISES 

ALIMENTOS R$ 2.330,95; LOCALFRIO AS ARMAZENS GERAIS 

FRIGORIFICOS R$ 2.958,96; LUCILA MARIA FURLAN R$ 200.000,00; 

MARIANA P R F UCHOA CAVALCANTI R$ 700.000,00; NATAL BRAGATTI 

R$ 6.360,72; NF ASSESSORIA CONTABIL SC R$ 3.500,00; NOBREZAS 

TRANSPORTADORA LTDA ME R$ 6.150,00; OI S.A FATURA TELEFONICA 

R$ 1.483,49; OSMAR MESSIAS MARTINELLI R$ 218.702,12; OTTO GUBEL 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 122.893,00; RB DIST. PRODUTOS 

LIMPEZA LTDA R$ 3.183,00; SERGIO LUIZ XAVIER DE MATOS R$ 

18.666,67; T J RETIFICADORA LTDA R$ 1.140,00; TRANSPORTADORA 

XODÓ LTDA R$ 10.123,00; XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 

367,22; total de credores extraconcursais R$ 2.267.043,38

 CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA até 150 salários, 

e DE ACIDENTES NO TRABALHO:

 AFONSO MAMEDES SOUSA R$ 40.000,00 - ALACIL RAMOS DE OLIVEIRA 

R$ 910,91 - ALAELSON RAMOS DE OLIVEIRA R$ 10.000,00 - ALCIONE DA 

SILVA DO NASCIMENTO R$ 7.909,20 - ALDAIR RODRIGUES DOS SANTOS 

R$ 417,21 - ALEIRTON GOMES DE MELO R$ 15.000,00 - ALESSANDRA 

SATIE KUSHIKAWA R$ 67.062,00 - ALEXANDRE GONCALVES R$ 

21.360,52 - ALEXANDRE PASZTOR R$ 17.000,00 - ALEXANDRE RAFAEL 

AVILA CANTONI R$ 80.000,00 - ALISSON BRUNO S. PEREIRA - R$ 879,90 

- ALTAMIR ANTONIO CROZETTA R$ 143.100,00 - ANA CRISTINA S 

SANTOS LIMA R$ 831,95 - ANA LUCIA ALBUQUERQUE PEREIRA R$ 

2.151,29 - ANA MARIA DIAS DA SILVA R$ 6.000,00 - ANA PAULA BOITA 

R$ 341,69 - ANA PAULA DA SILVA BARBOSA R$ 2.947,48 - ANA PAULA 

SOTEL DA SILVA R$ 1.422,54 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA R$ 

14.000,00 - ANDRE CARNEIRO SILVA R$ 4.832,40 - ANDRE CRUZ 

PEREIRA R$ 532,97 - ANDRE FREITAS MARTINS R$ 10.230,16 - ANDREA 

APARECIDA DA SILVA R$ 15.000,00 - ANDREIA BENVINDO RINALDI R$ 

1.216,53 - ANDREIA DE LIMA OLIVEIRA R$ 1.290,83 - ANGELA CRISTINA 

CRIVELARO FONSECA R$ 66.000,00 - ANTONIA DA CONCEICAO CHAVES 

R$ 20.000,00 - ANTONIA DOS SANTOS REIS R$ 10.700,00 – ANTONIA 

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO R$ 5.000,00 - ANTONIA SILVA DE SOUSA 

R$ 9.000,00 ANTONIO ALDENIR DA CONCEICAO R$ 3.170,71 - ANTONIO 

ALVES PINHEIRO R$ 5.000,00 - ANTONIO CARLOS S DE ARAUJO R$ 

16.000,00 - ANTONIO DOMINGOS DA SILVA SANTANA R$ 26.000,00 - 

ANTONIO JOSE O. DECIDIDO FILHO R$ 15.750,00 - ANTONIO VITORINO 

DIAS R$ 58,06 - APARECIDA DE FATIMA S DE JESUS R$ 6.000,00 - 

ARQUIANE DA SILVA BARROS R$ 26.150,00 - BENEDITO JHONSON S. 

SOUZA R$ 15.000,00 - CAIQUE CESAR ULISSES MOSCHETTI R$ 

36.000,00 - CAMILO GOMES DA SILVA R$ 75.000,00 - CECILIA BARBOSA 

SANTOS SILVA R$ 7.210,00 - CECILIA MOURA BARROS R$ 8.000,00 – 

CELIA PEREIRA DE SOUSA R$ 11.000,00 - CLEBERSON ROBERTO 

MACHADO DA SILVA R$ 10.060,00 - CLEOMILSON GOMES DA COSTA R$ 

50.000,00 - CLEUTON MARCELO F DA SILVA R$ 11.376,00 - CLOVIS DA 

SILVA OLIVEIRA R$ 4.546,69 - COSTA, WAISBERG, TAVARES PAES 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 41.246,21 - CRISTINA A. SOTEL DA 

SILVA R$ 1.422,34 - CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS R$ 726,28 - 

DANIELLE FERREIRA DE SOUZA R$ 14.467,70 - DARLENE ALMEIDA DOS 

SANTOS R$ 10.000,00 - DAYANE ALMEIDA DOS SANTOS R$ 4.000,00 - 

DAYMON NASCIMENTO TRINDADE R$ 308,91 - DEANE MILHOMEM GOMES 

R$ 5.000,00 - DEUZAMAR ABREU SOARES R$ 15.000,00- DHEMESON 

GOMES DA SILVA R$ 937,53 - DHONATAS WILSON S. CANTANHEDE R$ 

921,24 - DHULIAN MAX DANTAS DE SOUZA R$ 120,20 - DIANA EDITE DA 

SILVA SOUSA R$ 12.000,00 - DIEGO PEREIRA PORTO R$ 25.000,00 - 

DILNEI GONCALVES ECHEVENGUA R$ 70.000,00 - DIOGO TOMAS DE 

FIGUEIREDO R$ 1.995,74 - DIRCEU MUTINELLI R$ 40.000,00 - DOMINGOS 

DARLAN SILVA E SILVA - R$ 96,59 - DOUGLAS BARBOSA LUIZ R$ 

2.747,34 - DOUGLAS SANTOS PACHECO R$ 26.000,00 - EDER CARLOS 

DA SILVA R$ 3.720,03 - EDILENE DE LIMA COSTA R$ 6.500,00 - EDINEIA 

DA CONCEICAO MORAES R$ 407,85 - EDVAN FRANCISCO DA SILVAR$ 

9.000,00 - ELINETE SILVA DOS SANTOS R$ 7.000,00 - ELISANDRA 

FERREIRA REIS R$ 5.754,99 - ELKIONE LIMA DA SILVA R$ 533,48 - ELMA 

FERNANDES DOS SANTOS R$ 1.674,76 - ELTON GIORGIO DA SILVEIRA 

R$ 1.428,45 - EMERSON FERREIRA DA SILVA R$ 963,42 - ERDELITA 

RODRIGUES R$ 21.000,00 - ERISNANDE DE SOUSA LIMA R$ 7.862,40 - 

ERISVANIA SOBRAL LIMA R$ 22.000,00 - EVANDRO DOS SANTOS SILVA 

R$ 2.576,65 - FABIANA BEZERRA DA SILVA R$ 186,43 - FABIANA DOS 

SANTOS CONCEICAO R$ 1.449,84 - FAUSTO MARQUES NETO R$ 

40.000,00 – FELIPE JOSÉ DEL FRARI DE OLIVEIRA R$ 40.000,00 - FELIPE 

SANTANA DA SILVA R$ 2.022,28 - FERNANDA P. DA S.DE OLIVEIRA R$ 

857,51 - FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS R$ 7.500,00 - FERNANDA 

PEREIRA PORTO R$ 7.000,00 – FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS R$ 

157,24 - FIRMINA PEREIRA DE ALMEIDA R$10.000,00 - FLAMARION 

OLIVEIRA DE ABREU R$ 6.800,20 - FLAVIA ANGELA BARBOSA SENA R$ 

3.555,42 - FRANCILDO PEREIRA CHAVES R$ 473,85 - FRANCINEIDE 

ABREU PAULA R$ 1.409,44 FRANCISCA ADELAIDE S FERREIRA R$ 

1.201,25 - FRANCISCA CHAGAS SOUSA SANTOS R$ 2.838,02 – 

FRANCISCA DA CONCEICAO LIMA R$ 1.500,00 - FRANCISCO DA 

CONCEICAO R$ 10.000,00 - FRANCISCO DA COSTA SILVA R$ 64,55 - 

FRANCISCO DAS C. DA SILVA VALE R$ 2.557,98 - FRANCISCO DA 

COSTA VELOSO R$ 36.000,00 - FRANCISCO VALMIR DA SILVA R$ 

20.000,00 - GELANE MACHADO SANTOS R$ 2.650,00 - GESCILENE 

CHAVES SILVA R$ 1.099,00 - GILMA ALVES DA CONCEICAO R$ 697,24 - 

GILSON CARLOS COSTA DE ARAUJO R$ 2.477,55 - GILVAN SILVA DOS 

SANTOS R$ 15.000,00 - GILVANO ANTONIO DOS SANTOS R$ 10.000,00 - 

GEOVANE BATISTA DA SILVA R$ 10.000,00 - GIOVANI GARCETE 

LOCATELLI R$ 720,72- GISLENE SOARES ALVES R$ 10.000,00 - 

GRACIANE VIEIRA DE FRANCAR$ 594,84 - GRAZIELA RUBIO PERIUS R$ 

13.109,09 - GUSTAVO MONTONE GRANELLO R$ 17.500,00 - HELOISA 

GOMES DE OLIVEIRA R$ 1.790,20 - IDALENE OLIVEIRA SILVA R$ 

10.000,00 - INDHAYANE KELLEN DE CASTRO R$ 9.000,00 - ISRAEL 

VIANA DE OLIVEIRA R$ 13.195,00 - IVAIR BARP R$ 23.017,52 - IVONEIDE 

SOUSA DE CARVALHO R$ 2.679,80 - JACIRENE RAMOS DO 

NASCIMENTO R$ 18.000,00 - JACKELINE CARNEIRO BARBOSA R$ 

1.266,63 - JAINER DO NASCIMENTO COSTA R$ 5.000,00 - JANE WANG 

R$ 8.024,03 - JANICELMA SOUSA VIEIRA R$ 18.000,00 - JAQUELINE 

BARBOSA LUIZ R$ 753,55 - JERONIMO FERREIRA DA SILVA R$ 30.000,00 

- JESSICA SILVA DE ARAUJO R$ 12.590,00 - JESSICA VERA LIMA R$ 

1.360,82 - JHONATHAN GONCALVES R$ 762,01 - JOANITA VIEIRA DE 

FREITAS R$ 7.257,60 - JOAO BATISTA SALGADO RODRIGUES R$ 

13.154,31 - JOAO PAULO IZIDORO ALVES R$ 2.419,39 - JOAQUIM JEAN 

DOS SANTOS SOUZA R$ 14.000,00 - JOCIELMA MORAIS DA SILVA R$ 

2.968,47 - JOCIMAR BORIS R$ 1.029,29 - JEDEANE SILVA MARQUES R$ 

24.000,00 - JOEL CONCEICAO DE ALMEIDA R$ 4.162,58 - JOELMA DA 

SILVA BORGES R$ 15.000,00 - JONATHAN MOREIRA DA SILVA R$ 

1.927,91 - JORGE BRAZ CRISTIANO R$ 170,52 - JORGE FALKEMBACH 

JUNIOR R$ 143.100,00 - JOSE CARLOS MORAIS R$ 5.147,75 - JOSE 

CONCEICAO MENDES R$ 15.000,00 - JOSE MARIO DE MELO RIBEIRO R$ 

4.500,00 - JOSIEL CARDOSO DA CRUZ R$ 4.500,00 - JOSSILENE DE 

MELO DA SILVA R$ 2.293,28 - JOSUE SABINO DOS SANTOS R$ 

15.000,00 – JUCELIO ESCARABELO R$ 67.500,00 - JULIANA BORGER R$ 
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2.010,63 - JULIANE CRISTINA MENIN R$ 70.000,00- KARINA PEREIRA DA 

SILVA R$ 13.500,00 - KATIA OLIVEIRA DIAS R$ 4.887,95 - LADISLAU 

BARBOSA RIOS R$ 11.000,00 - LAIANE DA SILVA DO NASCIMENTO R$ 

2.903,72 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA R$ 4.362,70 - LEOMAR 

DOS SANTOS DA SILVA R$ 5.950,62 - LEONAN RAFAEL LUCIANO R$ 

6.000,00 - LEONILDO ASSIS DE ALMEIDA R$ 31.300,00 - LEUZIMAR 

SANTIAGO DE SOUZA R$ 2.339,45 - LINDAMARA SILVA TRINDADE R$ 

30.000,00 - LOURDES ROCHA R$ 55.000,00 - LOURENCO BANDEIRA DA 

SILVA R$ 1.149,33 - LUCAS ARAUJO DE ALBUQUERQUE R$ 1.147,25 - 

LUCAS REIS DE MORAIS R$ 921,82 - LUCELIA DE ALMEIDA MONTEIRO R$ 

8.000,00 - LUCIA APARECIDA DOS SANTOS R$ 27.000,00 - LUCIANO 

BORGES DA ROSA R$ 10.000,00 - LUCICLEIDE BISERRA DA SILVA R$ 

108,29 - LUCIDALVA MORAIS DOURADO R$ 3.892,44 - LUIS THIAGO 

ROSA R$ 28.000,00 - MANOEL DE MACEDO PRADO R$ 15.000,00 - 

MANOEL LUCAS DA SILVA E SILVA R$ 4.408,48 - MANOEL NUNES 

ALMEIDA R$ 1.056,30 - MARCELINA PEREIRA OLIVEIRA R$ 438,50 - 

MARCELO CORSI EIGER R$ 22.168,90 - MARCELO MARTINS RIBEIRO R$ 

3.750,00 –MARCIA DA SILVA TORRES R$ 896,71 - MARCIA DE SOUZA 

ALBINO R$ 50.000,00 - MARCIA SILVA LIMA R$ 30.000,00 - MARCOS 

FERNANDES DOS SANTOS R$ 4.500,00 - MARCOS SERAFIM DE SOUZA 

R$ 4.222,46 - MARCOS SOUZA DA SILVA R$ 10.500,00 - MARDONE 

ALMEIDA SANTANA R$ 5.578,19 - MARIA ALVES DE ASSUNCAO COSTA 

R$ 1.716,40 - MARIA ANTONIA BARBOSA SENA R$ 2.548,95 - MARIA DE 

JESUS A ARAUJO R$ 886,63 - MARIA DE LOURDES ALVES PEDROSO R$ 

2.561,81 - MARIA DE NAZARE MOURA BARROS R$ 9.718,50 - MARIA 

INES SANTIAGO R$ 940,28 - MARIA LUCIANA MONTEIRO LEITE R$ 

7.500,00 - MARIA PATIANE BRITO DE CASTRO R$ 8.000,00 - MARIA 

PATRICIA BRITO DE CASTRO R$ 7.700,00 - MARIA RAIMUNDA M DE 

MORAIS R$ 2.456,38 - MARIA SINELANIA R DE FREITAS R$ 12.804,69 - 

MARIA VALDENIR DA SILVA R$ 13.500,00 - MARIA VALDINEIA DE 

SOUZA R$ 754,48 - MARIA VERONICA A.C.FERREIRA R$ 630,87 - 

MARILENE BORBA SOTEL R$ 1.534,45 - MARILENE DA SILVA MENDES R$ 

20.000,00 - MARINETE ENGEL R$ 23.000,00 - MAURENICE SOUZA DA 

SILVA R$ 5.500,00 - MAURICELIA SOZA DA SILVA R$ 1.692,19 - MAURO 

FRANCISCO SANTOS SILVA R$ 7.000,00 - MICHELE SANTANA DOS REIS 

R$ 107,30 - MOISANIEL DOS SANTOS SILVA R$ 173,09 - NAIARA 

FABIOLA R DOS SANTOS R$ 294,23 - NAYANE LEITE DA SILVA R$ 

15.000,00 - NAYJARA REGINA DE ALMEIDA M. R$ 12.000,00 - NIVALDO 

APARECIDO MARTINELLI R$ 9.015,59 - ODERLANDIA MARIA DO N DA 

SILVA R$ 10.000,00 - OSIAS ALVES DA ROCHA R$ 28.000,00 - 

OSVALDO PEREIRA DE SOUSA R$ 20.000,00 - PATRICIA PEREIRA DA 

COSTA R$ 8.072,00 - PAULO ROBERTO DA FONSECA SILVA R$ 2.402,17 

- PAULO VICTOR AZEVEDO DA SILVA R$ 922,06 - PAULO WAGNER 

MEDEIROS BORGES R$ 9.750,00 - PEDRO ALMEIDA OLIVEIRA R$ 

20.000,00 - PEDRO FURLAN UCHOA CAVALCANTI R$ 56.379,00 - PEDRO 

PEREIRA DOS SANTOS R$ 17.000,00 - PINHEIRO GUIMARÃES 

ADVOGADOS R$ 143.100,00 - POLIANA DA SILVA DIAS R$ 1.605,36 - 

POLYANA SOUZA LIMA TORRES R$ 12.000,00 - RAIMUNDO NONATO P 

DA SILVA R$ 2.417,93 - RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO R$ 

15.000,00 - RAQUEL DA CONCEICAO SILVA R$ 2.969,55 - RAQUEL DA 

SILVA SANTANA R$ 3.742,66 - REGIANE AZEVEDO DA SILVA R$ 

17.000,00 - REGINALDO CAMPOS DA SILVA R$ 882,36 - RENAN DANIEL 

COSTA DE OLIVEIRA R$ 2.158,84 - RENATA CORDEIRO DE OLIVEIRA R$ 

1.773,26 - RICARDO DA SILVA R$ 15.000,00 - ROBERTO TEODORO REIS 

R$ 1.667,22 - RODRIGO DA SILVA DE LIMA R$ 921,68 - ROSEMEIRE 

FERNANDES DE SOUZA R$ 12.000,00 - SALOMAO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA R$ 47.000,00 - SAMARA GUIMARAES MATOS R$ 15.886,84 - 

SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA R$ 2.955,34 - SANDRA RANGEL R$ 

1.077,45 - SANDRO PINHEIRO CUTRIN R$ 3.941,04 - SARAH ANNY 

DAHAN R$ 19.021,34 - SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA DO 

NASCIMENTO R$ 15.000,00 - SERGIO LUIZ F. DE OLIVEIRA R$ 4.000,00 - 

SERGIO ROGERIO BERNARDI R$ 3.000,00 - SHERLLEY RODRIGUES DE 

SOUZA R$ 653,38 - SILAN GUEDES DA SILVA R$ 12.000,00 - SILVANA 

SILVA PEREIRA R$ 10.765,71 - SILVANA SILVA PEREIRA R$ 6.476,54 - 

SILVIO JOSE COCCO R$ 11.223,61 - SIMONE CARDOSO R$ 18.000,00 - 

SIMONE MARQUES R$ 10.466,66 - SIMONE SEIXAS R$ 9.779,47 - 

SUZANA DA SILVA BUENO MORAIS R$ 812,53 - THIAGO ANTONIO B DE 

OLIVEIRA R$ 65.000,00 - UBNISIA DE MEDEIROS BANDEIRA R$ 5.750,00 - 

VALDECY LEAO DA SILVA R$ 20.000,00 - VALDENIR PEREIRA DE 

ARAUJO R$ 8.000,00 - VALMIERI S.F. BISPO EREGIPE R$ 1.821,48 - 

VANDIR DA SILVA TEODORO R$ 882,04 - VANESSA SANTOS FLORESTA 

R$ 10.000,00 - VERA LUCIA FREITAS LUSTROSA R$ 2.302,17 - VERA 

LUCIA FREITAS LUSTROSA R$ 1.279,35 VICTOR HUGO DE ARAUJO 

HONEGGER R$ 8.263,84 - VINICIUS MATHEUS SAMPAIO R$ 154,28 - 

VITOR ALBERTO SÃO CATEN R$ 4.028,07 - VITOR WINCK R$ 80.000,00 - 

WANDERLEY CARDOSO DE OLIVEIRA R$ 357,61 - WEMERSON DOS 

SANTOS SILVA R$ 548,95; Joao Jorge Borges R$ 1.354,33; Antonio 

Xavier da Costa R$ 10.000,00; Wagner Barros da Silva R$ 2.800,00; Celina 

Gomes de Aguiar R$ 8.500,00; Flaudemir Gonçalves da Silva Medeiros R$ 

20.000,00; Gilberto Alves de Medeiro R$13.230,00; Ana claudia Pereira da 

Silva R$ 7.000,00; Caroline Triches R$ 7.000,00; José Ribamar da Silva 

Santos R$3.500,00; Ronaldo Costa de Souza R$ 14.000,00; Luiz Egisto Del 

Pietro R$ 79.650,00; Cleia Nunes da Silva R$8.000,00; Priscila nascimento 

e silva Pacheco R$100.000,00; Daniela Casagrande R$18.000,00; Allan de 

Lima Vieira R$40.000,00; Amilton do Ceu Carvalho R$17.000,00; Liana 

Cilene Jung R$62.000,00; Francisco de Lírio Servilha R$1.800,00; 

DEUSAMAR ABREU SOARES R$15.000,00; LENIMAR DE SOUZA LIMA R$ 

7.500,00; ALESSANDRO ALMEIDA CESAR R$ 16.000,00; Ministerio Público 

do Trabalho R$300.000,00; FAGNER RODRIGUES TRIGUEIRO DA SILVA 

R$50.000,00; Ricardo Silveira Barbosa 295.016,10; Ralf de Souza Freire 

R$18.000,00; Jose carlos morais R$40.000,00; Jheymson Jacksson Silva 

de Sousa R$7.000,00; Maria de Nazare Moura Barros R$5.000,00; 

Anderson Almeida da Silva R$7.000,00; Danielli Neves R$79.597,40; 

JAQUELINE BARBOSA LUIZ R$5.000,00; DOUGLAS BARBOSA LUIZ 

R$10.000,00; Laiane da Silva do Nascimento R$10.000,00; Aline Leal 

Sousa R$ 4.368,77; VANIA MARIA DAGANI TOMAZI R$ 15.173,00; luis da 

silva alves R$15.000,00; Kenny Gonçalves Santana R$14.762,35; GILSON 

SILVA DE OLIVEIRA R$12.409,47; ALAIR RODRIGUES 19.488,54; Marcia 

Alves Samarrenho R$35.000,00; MIKAELLY DA COSTA DE ALMEIDA 

R$2.000,00; EDUARDO DAMIAO R$15.000,00; RONAN SANTOS DE 

SOUZA R$16.663.07; JOSELENE AROUCHA CARVALHO R$4.130,56 – 

Total de Créditos derivado da legislação trabalhista até 150 salários e de 

acidentes no trabalho R$4.919.046,22

Credores Quirografarios por excecer o limite das verbas trabalhistas: 

ALTAMIR ANTONIO CROZETTA R$ 16.900,00; JORGE FALKEMBACH 

JUNIOR R$ 43.860,33; PINHEIRO GUIMARÃES ADVOGADOS R$66.412,96; 

total de R$ 127.173,29

CREDORES COM GARANTIA REAL: BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT 

SUISSE (BRASIL) S.A R$ 40.000.000,00 - BANCO DO BRASIL S.A. R$ 

9.365.802,63. Total de Créditos com Garantia Real - R$ 49.365.802,63.

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS/FORNECEDORES: 14 BRASIL TELECOM 

CELULAR S/A R$ 5.481,28 - 3 S REPRESENTACOES LTDA R$ 2.047,94 - A 

T S TERCEIRO ATACADISTA LTDA R$ 2.052,31 - ACESSORIOS E AUTO 

ELETRICA 2001 LTDA R$ 620,34 - ACI – AGENCIA DE CARGAS 

INTERMODAL S/A R$ 76,36 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 

2.275,46 - ACQUA IMAGEM SERVICOS EM AQUICULTURA LTDA R$ 

3.349,00 - ADRIANE DOS SANTOS SILVA R$ 118,88 - AGP 

AGROINDUSTRIAL GUARANTAENSE DE PESCADOS LTDA R$ 119.893,51 

- AGRO INDUSTRIAL – SO PEIXE DA AMAZONIA LTDA R$ 28.784,00 - 

AGUAS DE SORRISO LTDA R$ 33,02 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA R$ 

2.012,50 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 117.910,11 - 

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA R$ 625,80 - ALCEU TONINI E CIA LTDA 

R$ 1.019,00 - ALEFF JONAS DAL MOLIN R$ 71.612,37 - ALEXANDRE 

DAIUTO LEAO R$ 3.645,99 - ALMEIDA E CARDOSO REPRESENTACOES 

LTDA R$ 21.401,22 – AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA R$ 

1.587,26 - AMELIA COSTA CURTA BERTOLINI R$ 15.800,00 - ANDERSON 

DE S FIGUEIREDO R$ 1.502,40 - ANDRADE MANUTENCAO MONTAGEM E 

COM. DE EQUIP. IND. LTDA R$ 20.048,00 - ANILDO ALVES DA SILVA - R$ 

4.944,76 - ANTONIO ADENILSON SANTOS DE ALMEIDA R$ 45,00 - 

ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA R$ 1.055,90 - APARECIDA DE 

FATIMA MONTAGNERI MIORANZA R$ 32.754,39 - AQUACULTURA TUPI 

LTDA R$ 34.470,00 - AQUADELTA AGROINDUSTRIAL S/A R$ 20.970,44 - 

AQUANALISE S/C LTDA R$ 2.555,00 - ARAGUAIA AGRICOLA LTDA R$ 

1.331,88 - ARENA RIO TRADE MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA R$ 

33.042,06 - ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS R$ 3.457,95 - 

ASSOC.BRAS.DA IND.DE PROC.DE TILAPIA-AB-TILAPIA R$ 1.104,28 - 

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SORRISO R$ 196,00 - 

ATA ORGANIZACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA R$ 9.108,76 - 

AUTO POSTO CRISTO REI III LTDA R$ 517,59 - AUTO POSTO MATUPA 

LTDA R$ 677,59 - AXEL MAXIMILIANO KLIMPEL UDOVIC R$ 21,41 AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A R$ 909,09 - B2W – COMPANHIA 

GLOBAL DE VAREJO R$ 159,00 - BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS 

LTDA R$ 1.655,30 - BIOMERIEUX BRASIL SA R$ 1.261,30 - BOM MOTOR 

COM DE BOMBAS E MOTORES LTDA R$ 3.714,80 - BR DISTRIBUIDORA DE 
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ALIMENTOS LTDA R$ 10.899,79 - BRAHMASOL DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA R$ 1.538,00 –BRASIL TELECOM S/A R$ 159,98 - 

BRCONNECTION COMERCIO E SERVICOS DE INF LTDA R$ 3.006,83 -BSW 

IND.E COM.DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA R$ 434,40 - C C BELEM 

TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA R$ 119,64 - CADUAL 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA R$ 9.850,00 - CAPITAL EXPRESS 

MERCANTIL LTDA R$ 10.627,72 - CARDOSO BERTOCO & CIA LTDA R$ 

120,00 - CARGILL AGRICOLA S/A R$ 5.084,80- CARIMBOS MATO 

GROSSO LTDA R$ 70,00 -CARVALHOSA E EIZIRIK ADVOGADOS R$ 

14.700,00 - CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA R$ 4.064,43 - CASA 

DE MAQUINAS TAKARA LT R$ 242,40 -CASAGRANDA DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA R$ 379,20 - CASSIO HENRIQUE PISTORI R$ 17.500,00 - 

CATHO ONLINE LTDA R$ 400,00 - CELM AQUICULTURA S/A R$ 68.604,80 

- CENOFISCO EDITORA DE PUBLIC TRIBUT LTDA R$ 3.040,00 - CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A R$ 127.599,75 - CENTRO DE 

INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE R$ 4.543,98 - CEOLATTO PALACE 

HOTEL LTDA R$ 198,00 - CHENET & CHENET LTDA R$ 1.751,24 - CIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO R$ 12.700,00 - CISNE BRANCO 

TRANSPORTES LTDA R$ 10.449,99 - CLARO S/A R$ 36.983,77 - CLEBER 

JESUS FERREIRA DA SILVA R$ 4.154,86 - COLUMBIA COMERCIO DE 

DESCARTAVEIS LTDA R$ 619,77 - COMERCIAL MARITECH CHILE LTDA R$ 

4.036,03 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS S/A R$ 

20.214,46 - CONDOR SUPER CENTER LTDA R$ 2.000,00 - CONEMA COM 

DE BORRACHAS MANGUEIRAS LTDA R$ 490,00 - CONEPE – CONSELHO 

NACIONAL DAS ENTIDADES DA PESCA R$ 800,00 - CONFRIGO 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 476,00 - CONIVEL MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA R$ 672,11 - CONSELHO REGIONAL MEDIC. 

VETERINARIA ESTADO MT R$ 6.652,50 - CONTATICA PRESTADORA DE 

SERVICOS LTDA R$ 56.200,97 - COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO 

DE SERVICOS R$ 271,60 - CORNELIO PEREIRA DOS SANTOS R$ 5.611,87 

- CORRONA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA-ME R$ 8.500,00 - 

CRIVEPLAS CONFECCAO E COMERCIO LTDA R$ 252,00 - CRM 

TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 270,00 - 

DALSOQUIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R$ 170,00 - DANILO 

RIBEIRO COLOMBO R$ 54.413,62 - DARCI CARLOS FORNARI R$ 900,00 - 

DARCI NATINO VENZ R$ 3.400,00 - DAVI GADELHA TAVARES R$ 139,65 

- DAVID MARTINS MILFONT R$ 300,00 - DIARME SOUZA SILVA R$ 

2.485,86 - DIEGO BELARMINO DE HOLANDA BRANDAO R$ 50,00 - DILCEU 

ROSSATO R$ 18.896,08 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO 

E ACESSO LTDA R$ 256,00 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DIVA LTDA 

R$ 1.169,33 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO LTDA R$ 11.300,00 - 

DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA R$ 236,16 - DOMINGOS 

BATISTA DOS SANTOS R$ 1.319,20 - DOMINO SUL EQUIPAMENTOS LTDA 

R$ 283,65 - DPS LOGISTICA LTDA R$ 1.725,24 - DVC COMERCIO E 

SERVICOS LTDAR$ 6.266,00 - E & S MELLO REPRESENTACAO DE 

ALIMENTOS LTDA R$ 428,13 - EBP-EMPRESA BRASILERIA DE PESCADOS 

LTDA - R$ 135.220,00 - EDER CARLOS DA SILVA R$ 58,76 - EDIFICIO 

CENTRO EXECUTIVO HIGIENOPOLIS R$ 4.400,00 - EDSON SALVI 

TRANSPORTES LTDA R$ 500,00 - EFFEX SERVICE CARGAS E 

ENCOMENDAS LTDA - R$ 691,59 - ELETRO CENTER MAT. DE 

CONSTRUCOES LTDAR$ 1.587,19 - ELETRO E METALURGICA ROVARIS 

LTDA R$ 405,00 - ELETROTECNICA PAGLIARI LTDA R$ 2.345,20 - ELIAS 

PRETTI DE BARROS R$ 14.047,31 - ELIO BAUER R$ 160,00 - ELISABETE 

SANTIAGO R$ 40,00 - EMANUEL ZINSLY S CAMARGO R$ 1.200,00 - 

EMILIANO PREIMA R$ 1.828,27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS R$ 1.271,00 - ENICAR TECIDOS LTDA R$ 125,00 - ERAI 

MAGGI SCHEFFER R$ 58.738,20 - EVANDRO BEDIN R$ 3.800,00 - 

EXPRESSO MARINGA LTDA R$ 425,92 - EXPRESSO SUELY 

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA R$ 1.436,17 - EXTREMO NORTE 

LOGISTICA LTDA R$ 9.366,18 - F.D.SERVICOS E COMERCIO DE 

INFORMATICA LTDA R$ 218,50 - FABRICA DE PAPEL E PAPELAO 

N.SRA.DA PENHA S/A R$ 396,15 - FABRICIO TONON R$ 115,80 - 

FAVARO & CIA LTDA R$ 13.035,00 - FBD DISTRIBUIDORA LTDA R$ 

23.202,21 - FERNANDA DA CONCEICAO CURADO R$ 1.964,20 - 

FERRAGENS INDAMAR LTDA R$ 378,09 - FERREIRA E TOBALDINI LTDA 

R$ 174,60 - FIRMINO COSTA NETO R$ 13.157,02 - FISCO SOFT EDITORA 

LTDA R$ 1.590,77 - FLORIATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA 

R$ 955,00 - FRIOPART ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA R$ 8.000,00 - 

FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA R$ 8.732,43 - FRIOZEM 

LOGISTICA LTDA R$ 5.173,66 - FUCHS GEWURZE DO BRASIL LTDA R$ 

2.547,60 - FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO R$ 

1.791,40 - GENERAL BELT DO BRASIL COMERCIAL DE CORREIAS LTDA 

R$ 600,00 - GENESEAS AQUACULTURA LTDA R$ 43.000,00 - GERCADI 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA R$ 206,00 - GERMANO & PEREIRA 

ENGENHARIA E SERVICOS S/C LTDA R$ 7.683,00 - GERMANO MOELLER 

R$ 22.000,00 – GIBARA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA R$ 

1.660,67 - GIIRO S/A THERMOINDUSTRIAL R$ 110,00 - GIMIX DE BENFICA 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 641,82 - GIOVANI EDIR SIEGRIST E 

OUTRO R$ 1.186,50 - GIRASSOL SUPERMERCADO LTDA R$ 2.124,86 - 

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA R$ 146,63 - GL LABORATORIES 

WORLDWIDE LTDA R$ 15.242,80 - GUSTAVO SILVESTRE LIMA R$ 

5.153,45 - HALLEY EXPRESS COMISSORIA DE DESPACHOS E 

REPRESENTACOES LTDA R$ 489,50 – HALYNE BARBOSA DA SILVA R$ 

349,20 - HASSE & HASSE LTDA R$ 637,54 - ICL BRASIL LTDA R$ 

1.568,80 - IKRA COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA R$ 200,00 - 

INMETRO R$ 23.910,05 - INOXFER METALURGICA LTDA R$ 26.231,86 - 

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL R$ 240,00 - 

INTELTEC TELEFONIA LTDA ME R$ 339,50 - ISAMAR COM DE 

COMUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA R$ 15.989,07 - IVONE FATIMA 

STRAMARI BORDIGNON R$ 961,09 - J E INFORMATICA LTDA R$ 1.460,00 

- JACIR SERGIO ZATTA R$ 1.462,50 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA R$ 

7.200,00 - JAMIR BRESCANSIN R$ 280,37 - JARVIS DO BRASIL 

FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA R$ 2.700,00 - JESSE JAMES DE ASSIS 

CARVALHO R$ 1.600,00 - JOAO ROMEU DILLY R$ 22.614,40 - JOFER 

EMBALAGENS LTDA R$ 23.346,22 - JOSE ADAO DE SOUZA R$ 442,52 - 

JOSE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA R$ 35.329,86 - JOSE MAURICIO 

MACHADO E ASSOCIADOS E ADVOGADOS E CONSULTORES R$ 992,39 

- JUNIOR BRESCANSIN R$ 419,52 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA 

GRAFICA LTDA R$ 1.255,85 - KAPEL-IND COM DE EMBALAGENS LT R$ 

215,25 - KASA FORT MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA R$ 14.265,23 – 

KENNY GONÇALVES DE SANTANA R$ 200,00 - KERRY DO BRASIL LTDA 

R$ 17.248,91 - KL REPRESENTACOES LTDA R$ 947,84 - KOEHLER & 

COSTA LTDA R$ 727,50 - L M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$ 

462,32 - LABORATORIO DE ANALISE DE ALIMENTOS LTDA R$ 9.665,54 - 

LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA R$ 309,70 - 

LABORATORIO SÃO CAMILO DE ANALISE DE ALIMENTOS E AGUA LTDA 

R$ 3.865,10 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA R$ 

345,38 - LAERCIO MUNARO E CIA LTDA R$ 2.160,44 - LANZANA & 

LANZANA LTDA ME R$ 625,00 - LEO LOCKS & CIA LTDA R$ 232,80 - 

LINDOMAR JOSE SIEGRIST R$ 6.705,00 - LINEAR CONSULTORIA E 

PROJETOS LTDA R$ 7.954,00 - LISANDRO BAUER R$ 131,57 - LUIS SEIGI 

ENOKAWA R$ 30.256,00 - LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE VICENZI R$ 

1.710,00 - LUIZ CARLOS NARDI R$ 92.943,00 - LUIZ CARLOS VANZIN R$ 

28.486,90 - LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO R$ 85.330,00 - LUZ 

ALIMENTOS LTDA R$ 18.845,30 - M BALLATORE ME R$ 360,00 - MAC 

REFRIGERACAO LTDAR$ 3.000,00 - MADASA DO BRASIL LTDA. R$ 80,04 

- MADEREIRA BADARO LTDA R$ 286,05 - MAGAZINE LUIZA S/A R$ 

1.200,60 - MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA R$ 1.086,86 - 

MANOEL FERREIRA R$ 1.032,00 - MAQUISSERRAS COM.DE MAQ.E 

MOTORES LTDA R$ 1.743,19 - MARGARETH KRAUSE R$ 57.060,23 - 

MARIA DIVINA BOHRER YOUNES R$ 47.984,95 – MARIEL LOGISTICA 

LTDA. R$ 42.235,08 - MARINA COMERCIO DE CALCADOSE CONFECCOES 

LTDA R$ 309,60 - MARINGA BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 4.763,07 - 

MARKEM-IMAJE IDENTIFICACAO DE PRODUTOS LTDA R$ 6.246,34 - 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA R$ 143,61 - MAZZARDO & 

POLEZELLO LTDA R$ 1.559,20 - MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES 

LTDA R$ 1.790,33 - MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA R$ 

150,00 - MELO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA R$ 

81.661,00 - MICHAEL KENGO ITAGAKI R$ 687,25 - MICROBIOTICOS 

ANALISES LABORATORIAIS LTDA R$ 16.978,18 - MOACIR GALVES R$ 

51,70 - MOSCHEN & MOSCHEN LTDA R$ 3.644,56 - MULTIMARCA COM. 

DE PENUS LTDA R$ 1.390,00 - MULTIVAC DO BRASIL SISTEMAS PARA 

EMBALAGENS LTDA R$ 20.454,99 - MULTIVENDAS COM DISTR DESC 

LTDA R$ 447,70 - NAGEM CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA R$ 

659,91 - NC AUTO POSTO LTDA R$ 6.002,10 - NEDIO RISIERI GERMINIANI 

R$ 5.999,98 - NEOGRID INFORMATICA S/A R$ 39.695,23 - NESTLE BRASIL 

LTDA R$ 1.620,00 - NET SAO PAULO LTDA R$ 654,63 - NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA R$ 25.222,92 - NEXXERA TECNOLOGIA E 

SERVICOS S.A R$ 267,80 - NF ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA R$ 

3.500,00 - NONNA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA R$ 4.618,42 - 

NORD INSTALACOES INDUSTRIAIS S.A. R$ 1.363,90 - NORDSON DO 

BRASIL IND. E COM. LTDA R$ 17,19 - NOVA GUAIRA TRANSPORTES 

LTDA R$ 30,84 - NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBAL.E 

DESCARTAVEIS LTDA.R$ 2.487,80 - NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA 
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R$ 99,00 - NUTRIZON ALIMENTOS LTDA R$ 110.672,82 - OLIVER 

FONTANA E ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 199.046,42 - PARAGEM 

HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A R$ 4.051,37 - PARANA COMERCIO 

DE MAT ELETRICO E SERVICOS LTDA R$ 4.453,77 - PARANA MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA R$ 289,75 - PAULO HIROSE R$ 449,83 - PAULO 

SERGIO BOTEGA R$ 5.012,40 - PAULO TELES SOUZA R$ 138,80 - 

PEOPLE4U LOCACAO DE MAO DE OBRA E GERENCIAMENTO PROM. LTDA 

R$ 4.027,81 - PIRAPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 1.712,54 

- PISCICULTURA AQUABEL LTDA R$ 360,00 - PNEUS VIA NOBRE LTDA 

R$ 1.653,00 - PRECISA LOC DE VEICULOS LTDA R$ 750,54 - PREDICON 

CONSTRUCOES CIVIS LTDA R$ 529,15 - RAÇOES VB INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA R$ 5.750,00 - RAFAEL DE MOURA WEISS R$ 56.416,76 - 

RAPIDO TRASNPAULO LTDA R$ 3.307,63 - RB DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 4.157,50 - REBAG'S IND E COM DE 

CONFECCOES LTDA. R$ 280,00 - RECAPADORA SORRISO LTDA R$ 

113,00 - REFRIO ARMAZENS GERAIS LTDA R$ 31.355,81 - REIMAR 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA R$ 5.345,97 - REITER 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA R$ 6.839,88 - RETIFICA DE MOTORES 

MARINGA LTDA R$ 1.386,62 - RIOS & RIOS LTDA R$ 3.085,98 - 

RODOGELA TRANSPORTES LTDA R$ 4.050,00 - RX TRANSPORTES 

SENSIVEIS LTDA R$ 10.128,66 - RZ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R$ 

59.000,00 - SADROL PECAS INDUSTRIAIS LTDA R$ 564,00 - SAMAR 

COMERCIAL AGRICOLA LTDA R$ 597,08 - SAMUEL SILVA DOS SANTOS 

R$ 1.815,00 SANDRY ALIMENTOS E MAQUINAS LTDA R$ 799,40 - SANTO 

ANDRE TRANSP.E COM.DE COMBUSTIVEIS E LUBR.LTDA R$ 11.675,00 - 

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA R$ 4.000,00 - SC SERVICOS AO 

CONSUMIDOR LTDA R$ 2.097,05 - SC TELEATENDIMENTO E 

TELEMARKETING LTDA R$ 26.331,69 - SERASA S/A R$ 4.943,40 - SESI - 

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA R$ 12.464,86 - SEW-EURODRIVE 

BRASIL LTDA R$ 100,06 - SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA ME R$ 

1.000,00 - SIEMENS LTDA. T R$ 2.600,90 - SILVIA ROSEMBERG R$ 

5.207,14 - SIM MERCHANDISING PROMOCOES LTDA R$ 18.398,18 - SIM 

SISTEMA INTEG. DE MONITOR. VEICUL., PAT. E PESSOAL LTDA R$ 86,80 - 

SINAL VERDE SERVICE LTDA R$ 150,00 - SIND TRA IND ALIM ALC REF 

ACUC SERRA E REGIAO MT R$ 23.130,08 - SINDICATO DOS 

EMPREGADOS EM EMPRESAS DE INDUSTRIALIZACAO ALI R$ 6.412,23 - 

SJ ZAMBON COMERCIO E SERV. BICICLETA E MOTOS LTDA-ME R$ 

218,00 - SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA R$ 170,00 - 

SORRICLIMA MANUT. COM.DE PECAS E EQ.P/CLIMATIZACAO E REF LT R$ 

254,17 - SORRISO MECANICA AGRIC E INDUSTRIAL LTDA R$ 216,10 - 

STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA R$ 

1.470,45 - SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A R$ 48.239,60- 

SUPERMERCADO EXPRESS COM GEN ALIM LTDA R$ 1.834,00 - T. EASY 

SOFTWARES PARA COMERCIO EXTERIOR LTDA R$ 2.958,68 - TAC 

TRANSPORTES ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA R$ 202,34 - 

TERRAMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALAMENTOS LTDA R$ 

1.000,00 - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA LTDA R$ 9.000,00 - 

THIAGO GOMES GIRAO VIANA R$ 8.440,00 - TOFIC E FINGERMANN 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 24.170,29 - TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A R$ 6.519,26 - TOLEDO DO BRASIL IND BALANCAS 

LTDA R$ 12.332,18 - TOTVS S/A – MICROSIGA SOFTWARE S/A R$ 

47.794,24 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA R$ 1.462,22 - 

TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA R$ 1.179,24 - TRANSMARONI 

TRANSPORTES BRASIL RODOV LTDA R$ 9.569,89 - TRANSPORTADORA 

IRMAOS PELUCIO LTDA R$ 234,12 - TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA 

R$ 675,87 - TRESM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 54.910,80 - TRIDENT 

SEAFOODS CORPORATION R$ 69.125,74 - UNIAO COMERCIO 

REPRESENTACAO LOGISTICA LTDA R$ 25.078,05 - UNIMED NORTE MATO 

GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO R$ 25.992,83 - UNIVERSAL 

QUIMICA LTDA R$ 943,40 - VANGUARDA MT LOGISTICA DE TRANSP 

LTDA R$ 21.545,32 - VERA LUCIA CAMARGO NUSS R$ 150,00 - 

VERSATIL COMERCIO DE LIVROS E PERIODICOS LTDA - R$ 20.170,71 - 

VIDEPLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA R$ 6.474,29 - VILSON 

VIGOLO R$ 5.512,50 - VINICIUS ZAYAT SILVA R$ 234,30 -WALLACE 

JOSE PEREIRA R$ 676,00 - WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO R$ 

12.092,23 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA R$ 9.301,86 - YES 

BRAZIL TRANSPORTES LTDA R$ 2.471,56 - ZRZ COM DE ALIM DISTR E 

ARMAZENAGEM EM GERAL LTDA R$ 26.704,31. Total de Créditos 

Quirografários/Fornecedores – R$ 3.543.015,71.

CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS/BANCOS E INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS: BANCO BBM S.A. R$ 2.319.247,51 - BANCO BRADESCO 

S.A. R$ 826.424,51 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A R$ 

1.270.741,57 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R$ 5.931.026,00 - 

BIMETAL PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 3.464.977,35 - CARLA MARIA 

CARVALHO FONTANA R$ 45.563.583,12 – SOBERANA COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. R$ 5.876.288,31. Total de Créditos 

Quirografários/Bancos e Instituições Financeiras – R$ 65.252.288,37.

CLASSE IV – CREDORES CONSIDERADOS MICRO EMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: A.M. RIBEIRO GONCALVES TAVARES 

MARKETING PROMOCIONAL ME R$ 8.101,45 - ADEMIR DE SOUZA 

NOGUEIRA ME R$ 271,60 - ADILSON SANCHEZ ADVOCACIA 

TRABALHISTA - ME R$ 9.190,05 - AGROPESCA COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME R$ 22.000,00 - AMAZON GAZ 

LTDA – ME R$ 60,00 - ANA PAULA HORING GIOVELLI–ME R$ 85.866,06 - 

ANDREY MAURICIO WATANABE-ME R$ 20.472,89 - ANWAR VAZ CURVO 

ME R$ 144,00 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA-EPP R$ 

11.388,93 - ASPLEMAT ASSES DE PUBL EMP DE MATO GROSSO LTDA - 

ME R$ 885,00 - ASSESSORATO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME R$ 

27.982,27 - BARRETO TRANSPORTES LTDA – ME R$ 6.135,00 BONALDO 

E BONALDO LTDA ME R$ 3.812,10 - BRAVO EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS LTDA - ME R$ 70,00 - BRUSCO & FREIER LTDA ME R$ 

164,90 - CALMINATTI E CIA LTDA EPP R$ 743,60 - CASA DO 

COMPRESSOR LTDA ME R$ 2.533,00 - CELI E CELI LTDA ME R$ 3.400,00 - 

CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAL LTDA - EPP 

R$ 560,00 - CERRADOS PARK HOTEL LTDA - ME R$ 136,00 - CILENE DA 

SILVA BORGES EPP R$ 610,00 - CORRONA TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA-ME R$ 8.500,00 - CRIART CRIACOES 

PROMOCIONAIS LTDA-EPP R$ 18.936,82 - DALTON SKAJKO SALES ME 

R$ 4.500,00 - DE TONI & DE TONI LTDA - ME R$ 884,90 - DIOVANE 

VICENTE ME R$ 45,00 - DIZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

R$ 132,00 - EDINEIA F. DA COSTA A. DE ALMEIDA ME R$ 2.131,13 - 

ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA R$ 405,00 - ELETROTECNICA 

IVAN LTDA ME R$ 162,96 - EVERALDO FERREIRA DE BARROS ME R$ 

2.742,00 - FABIO SAITER –ME R$ 2.700,00 - FLASH TEL 

TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP R$ 735,50 - FLAVIO 

ANDRADE DE OLIVEIRA ESTACIONAMENTO EPP R$ 1.254,00 - 

FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME R$ 6.355,80 - 

G.M.NASCIMENTO DA SILVA ME R$ 5.860,00 - GARLOG TRANSPORTE E 

LOGISTICA LTDA EPP R$ 31.066,55 - GELO GEL INDUSTRIA E COMERCIO 

DE GELO E GEL LTDA EPP R$ 310,00 - GLOBO ROLAMENTOS E PECAS 

LTDA - ME R$ 11.986,44 - HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EPP R$ 1.445,00 - HOTEL SARTORI LTDA - ME R$ 85,00 - INTELTEC 

TELEFONIA LTDA ME R$ 339,50 - J. BATISTA DA SILVA GRAFICA – ME 

R$ 6.737,50 - J.N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 

ME R$ 272,19 - JG DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL 

LTDA-ME R$ 4.178,41 - JK EMBREAGENS LTDA-ME R$ 1.890,00 - JOAO B 

DOS SANTOS SERVICOS ME R$ 2.180,00 - JOSE ELCIO ANTONOW - ME 

R$ 145,50 - JOSE LUIZ ALVES ELETRICA–ME R$ 414,40 - JOSEMAR DA 

SILVA ESTRUTURAS METALICAS – ME R$ 344,85 - JR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME R$ 2.000,00 - KM EXTINTORES LTDA-ME R$ 2.396,52 

- KOZAK AUTO CENTER LTDA-ME R$ 342,69 - L A GOIS CAMACHO 

REPRESENTACOES ME R$ 683,01 - LANZANA & LANZANA LTDA ME R$ 

625,00 - LAURENTI & CIA LTDA-ME R$ 55,24 - M BALLATORE ME R$ 

360,00 - MAGNO FRANCISCO DE ALMEIDA-ME R$ 1.650,00 - MARCELO R. 

DANTAS TRANSPORTADORA - ME R$ 136.742,69 - MGH EMPRESA DE 

SERVICOS E OBRAS LTDA - ME R$ 1.006,05 - MH GUIA - DISTRIBUIDORA 

DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA-ME R$ 3.082,74 - MHPE INDUSTRIA E 

MERCANTIL LTDA – ME R$ 10.670,00 - MILLE COMERCIO DE DISPLAYS E 

MATERIAL DIDATICO LTDA-EPP R$ 15.652,00 - NORTE BRASIL SERVICOS 

HIDRAULICOS LTDA -ME R$ 117,41 - NOVA FLEX ROTULOE ETIQUETAS 

LTDA EPP R$ 3.382,30 - PARENTE AUTO ELETRICA LTDA ME R$ 3.847,58 

- PDCA ALIMENTOS LTDA ME R$ 500,00 - PICCOLI TRANSPORTES LTDA 

EPP R$ 2.031,86 - PRIORITTY COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME R$ 259,80 - 

PRO X SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - ME R$ 3.267,50 - PROESTE 

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA EPP R$ 6.742,35 - 

PROMOCENTER PROMOCOES LTDA ME R$ 3.947,51 - RAFAEL ELIAS 

ROVARIS - EPP R$ 13.059,39 - RECUPERADORA DINAMICA LTDA ME R$ 

24.083,20 - REMOPAL - RETIFICA DE MOTORES PARANA LTDA – ME R$ 

183,60 - RETIFICA DE MOTORES A. P. LTDA - ME R$ 5.274,36 - RKF 

TRANSPORTES LTDA - EPP R$ 3.195,00 - ROCHA E CIA LTDA ME R$ 

598,32 - RODOVIP TRANPORTES DE CARGAS LTDA – ME R$ 500,82 - 

RONDACAR AUTO PECAS LTDA EPP R$ 6.576,32 - S.C DOS SANTOS 

COSTA-ME R$ 530,01 - SANT SERV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 

ME R$ 35.000,00 - SANTAREM TRANSPORTES DE CARGAS LTD ME R$ 
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4.451,50 - SEMPRE FRIO TRANSPORTES LTDA ME R$ 18.489,91 - 

SERRAGLIO & CORREA LTDA – ME R$ 672,00 - SHIRLENE BATISTA 

ARAUJO DA COSTA ME R$ 1.000,00 - SJ ZAMBON COMERCIO E SERV. 

BICICLETA E MOTOS LTDA-ME R$ 218,00 - SMA COMERCIO MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA MER$ 102,00 - SOUZA NETO E SOUZA LTDA - ME R$ 

202,90 - T. C. COM. DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$ 

730,00 - TELMO LUCION – ME R$ 369,40 - TERRAMAR COMERCIO E 

DISTRIBUICAO DE ALAMENTOS LTDA R$ 1.000,00 - THAYUR 

INFORMATICA LTDA - EPP R$ 547,37 – TRANS ICE TRANSP. LOGISTICAS 

E ARMAZENAGEM LTDA ME R$ 10.489,34 - TRANSPORTADORA 

RODOVARIS LTDA-EPP R$ 4.942,51 - V T ARJONA DE ALMEIDA ME R$ 

4.125,00 - V.F.DE LIMA REPRESENTACAO - ME R$ 1.370,55 - VERDE 

FROTA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME R$ 10.777,80 - VIACAO 

SORRISO LTDA - ME R$ 4.420,00 - VIPISEG SEGURANCA ELETRONICA E 

VIGILANCIA LTDA - ME R$ 7.733,34 - WEBCOMERCIO DE PECAS 

AGRICOLA LTDA ME R$ 3.697,30 - WG JOHANN CAMARGO E CAMARGO 

LTDA ME R$ 300,00 - ZIMOVSKI GRAFICA EDITORA LTDA - ME R$ 

3.400,00 - Total de Créditos das Micro Empresas e Empresas de Pequeno 

Porte – R$ 688.669,49.

 Advertencias: Ficam cientes os credores e demais interessado que os 

livros contábeis e documentos permanecerão a disposição junto ao 

endereço do atual contador Sr. João dos Santos, na Avenida Porto Alegre, 

4.005, sala 01, bairro Recanto dos Pássaros, em Sorriso/MT, 

disponibilizando vista aos credores interessados, diariamente, em dias 

úteis, no horário das 8:00hrs às 9:00hrs. As habilitações ou suas 

divergências, poderão ser encaminhadas preferencialmente, através do 

e-mail NATIV-massafalida@outlook.com ou no endereço comercial do 

Admnistrador sito a Av. Porto Alegra, 2984, sala 01, 1º andar, centro, 

Sorriso/MT.

Sorriso - MT, 02 de agosto de 2018.

Mirela C.P.L.Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 174869 Nr: 6095-50.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENAXNES DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CONSTRUÇÕES, Águas de Cláudia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FELIX FERREIRA - 

OAB:12465, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho de fl(s). 163 e 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98264 Nr: 797-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MORAIS SBARDELOTTO, 

VALERIA MAFRA SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A,  DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17.609/OAB/MT, GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10.647/MS, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751/MS, 

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14.833, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146761 Nr: 2368-20.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 414), com a observação da EBCT 

"mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105729 Nr: 8817-96.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES, CICERA JANUARIA DE 

ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SELINGER -ESPÓLIO, 

ALEXANDRE SELINGER, WALDECY MARINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538, 

DANIEL RADINS - OAB:8538-a, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - 

OAB:16344, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 218.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3470 Nr: 217-87.1993.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GIOVANE MOISÉS 

MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 Certifico e dou fé que o Auto de Adjudicação encontram-se pronto 

aguardando a assinatura e retirada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146530 Nr: 2237-45.2016.811.0040

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDELINO FERNANDES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370/SP, MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135132/RJ, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes de que 

foi designado o dia 22/08/2018, às 10:00 horas, no Fórum desta Comarca 

de Sorriso/MT, para a realização da perícia.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107900 Nr: 433-13.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 1

ª VARA CÍ

VEL DA COMARCA DE

SORRISO

 -

M

T

.

A

D

R

A

.

 PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

,

MM

ª

.

 Ju

í

z

a

de Direito da

 1

ª

 Vara Cível da Comarca de

 Sorriso

/MT

, na forma da lei,

 faz

 saber,

aos que o presente Edital virem

 ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que será realizado 

leilão público pel

o Leiloeiro

 Oficial

 ERICK SOARES

 TELES

, JUCEMAT n° 26,

 de forma simultânea

 por

 meio

ELETRÔNICO

e

 PRESENCIAL

.

PROCESSO

 nº

:

000

0433

-

2014

.811.0040

–

Execução.

CÓDIGO:

107900

.

EXEQUENTE

:

?

BANCO JOHN DEERE S/A

,

 CNPJ

 n°

 91.884.981/0001

-

32

.

EXECUTADO

S

:

?

ELTON RENATO HOLLENBACH

ZIMPEL

,

 C

P

F nº

 208.187.501

-

20

,

e sua

 esposa

,

 se casado for

;

?

AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

, CPF n°

 353.489.331

-

04

, e s

ua

esposa

, se casad

o

for;

?

CARLOS ROBERTO ZIMPEL

, CPF n°

 226.761.040

-

04

, e sua

 esposa

,

se casado

 for

;

?

MILTON HENRIQUE ZIMPEL

, CPF n° 452.201.311

-

68, e sua
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 esposa

, se casado

 for;

?

SERGIO RUDIMAR ZIMPEL

, CPF n° 226.761.120

-

15, e sua

 esposa

, se casado

 for.

INTERESSADOS

:

 ?

IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL

, CPF

n° 621.156.691

-

34, e seu esposo,

 se casada for;

?

INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL

, CPF n° 866.328.921

-

91, e seu

 esposo,

 se casada for;

?

VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL

, CPF nº 406.588.211

-

72, e seu esposo, se

 casada for;

?

EDILEIZA ZIMPEL

, CPF nº 304.088.061

-

68, e seu esposo, se casada for;

?

MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL

, CPF n° 304.088.061

-

68, e seu esposo, se

 casada for;

?

BANCO

DO BRASIL S/A

,

 CNPJ n° 00.000.000/1343

-

92

, por seu representante

 legal;

?

BANCO BRADESCO S/A

, CNPJ n° 60.746.948/0001

-

12

, por seu representante

 legal;

?

PROCESSO N° 00067.2009.066.23.00

-

7

, Vara do Trabalho de Sorriso/MT;

?

PROCESSO N° 00027.2006.066.23.00

-

2

,

 Vara do Trabalho de Sorriso/MT;

?

PROCESSO N° 0002525

-

33.2013.5.23.0066

,

 Vara do Tr

abalho de Sorriso/MT;

?

AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 2008/400

, Sexta Vara

de Sorriso/MT

;

?

CARTA PRECATÓRIA N° 314

, expedida nos Autos do Processo n° 0000301

-

86.2011.5.23.0036, pela 1ª Var

a do Trabalho de Sinop/MT

;

?

PROCESSO N° 10603

-

95.2009.811.0015

, 2ª Vara Cível de Sinop/MT;

?

PROCESSO N° 21737

-

07.2010.811.0041

, Código 448128, 4ª Vara Cível de

 Cuiabá/MT;

?

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

, CNPJ n° 00.394.460/0058

-

87

.

1º LEILÃO

:

25

/

09

/2018, às 1

6

:

00

hs

(horário de Brasília)

.

 VALOR:

 R$

 2

0.940.700,00

(

vinte milhões, novecentos e quarenta mil e setecentos reais

)

,

correspondente ao

 valor

 da avaliação. Caso não haja licitantes, o leilão seguirá sem interrupção 

para

 o:

2° LEILÃO:

25

/

09

/2018,

às 1

7

:

00

hs

(horário de Brasília)

.
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 VALOR: R$

 10.

470.350,00

(

dez milhões,

 quatrocentos e setenta mil, trezentos e cinquenta reais

),

 correspondente

 a 50% (cinquenta por cento) do

valor

 da avaliação.

DESCRIÇÃO

DO BE

M

:

IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA

 lago

 azul

, SITUADO NO

 MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, COM ÁREA DE 

634,0479 HA

 (seiscentos e trinta e quatro hectares, quatro ares e setenta e nove 

centiares)

e os seguintes

 limites e confrontações: inicia

-

se a descrição deste perímetro no vértice d

enominado ‘A2C M

 0656’, de coordenadas

(E=620.352,945 m e N=8.673.651,387 m), situado na divisa da Fazenda

 Champonalli, Código Incra: 901.385.103.411

-

8; deste, segue confrontando com a Fazenda

 Champonalli com o azimute de 117º52’59” e 889,83 m até o vértic

e ‘A2C M 0674’

 (E=621.139,473 m e N=8.673.235,240 m) situado na divisa da Fazenda 

Champonalli e no lomite

 da Fazenda Champonalli, Código Incra: 901.024.106.046

-

0; deste, segue confrontando com

 Fazenda Champonalli com azimute de 181º10’29” e 2.764,14 m até

 o vértice ‘A2C M 0658’

 (E=621.082,803 m e N=8.670.471,682 m) situado na divisa da Fazenda 

Champonalli e no lomite

 da Fazenda Lago Azul, Código Incra: 950.025.414.775

-

3; deste, segue confrontando com

 Fazenda

Lago Azul com azimute de 177º0627” e 1.570,69 m a

té o vértice A2C M 0796’

 (E=621.162,067 m e N=8.668.902,994 m) situado na divisa da Fazenda 

Lago Azul e no limite

 da Fazenda Princesa da Amazônia, Código Incra: 905.062.110.426

-

8; deste, segue confrontando

 com Fazenda Princesa da Amazônia com os seguintes

 azimutes e distâncias: 272º33’55” e

 1.464,22 m até o vértice ‘A2C M 0795’ (E=619.699,315 m e 

N=8.668.968,531 m); 272º33’55”

 e 30,96 m até o vértice ‘A2C V 1071’ (E=619.668,386 m e 

N=8.668.969,917 m) situado na

 divisa da Fazenda Princesa da Amazônia e na ma

rgem direita do Rio Verde; segue confrontando

 com Rio Verde a jusante na margem direita, com os seguintes azimutes e 

distâncias: 48º51’03”

 e 96,45 m até o vértice ‘A2C P 6171’ (E=619.741,012 m e N=8.669.033,382 

m); 51º53’12” e

 127,25 m até o vértice ‘A2C P

6172’ (E=619.841,130 m e N=8.669.111,922 m); 7º15’17” e

 144,12 m até o vértice ‘A2C P 61703’ (E=619.859,330 m e 

N=8.669.254,890 m); 323º27’07” e

 53,83 m até o vértice ‘A2C P 6174’ (E=619.827,275 m e N=8.669.298,134 

m); 299º35’29” e

 112,33 m até o vértice

 ‘A2C P 6175’ (E=619.729,600 m e N=8.669.353,602 m); 253/29’00” e

 122,83 m até o vértice ‘A2C P 6176’ (E=619.611,841 m e N=8.669.318,683 

m); 272º52’59” e

 256,90 m até o vértice ‘A2C P

6177’ (E=619.355,263 m e N=8.699.331,604 m); 285º24’05” e

 161,27 m até o

 vértice ‘A2C P 6178’ (E=619.199,787 m e N=8.669.374,433 m); 298º11’31” 

e

 159,86 m até o vértice ‘A2C P 6179’ (E=619.058,891 m e N=8.669.449,955 

m); 315º21’08” e

 101,53 m até o vértice ‘A2C P 6180’ (E=618.987,541 m N=8.669.522,188 

m); 374º28’18” e

 90,55 m a

té o vértice ‘A2C P 6181’ (E=618.967,898 m e N=8.669.610,584 m); 

7º55’39” e

 189,45 m até o vértice ‘A2C P 6182’ (E=618.994,027 m e N=8.669.798,221 

m); 22º55’55” e

 181,66 m até o vértice ‘A2C P 6183’ (E=619.064,809 m e N=8.669.965,525 

m); 41º15’45” e

 134,54

m até o vértice ‘A2C P 61

84’ (E=619.153,539 m e N=8.670.066,658 m); 53º59’02” e

 263,89 m até o vértice ‘A2C P 6185’ (E=619.366,988 m e N=8.670.221,830 

m); 78º04’13” e

 108,64 m até o vértice ‘A2C P 6186’ (E=619.473,282 m e N=8.670.244,287 

m); 100º11’29” e

 122,09 m até o vértice ‘A2C P 6187’ (E=619.593,444 m e N=8.670.222,685 

m); 122º11’56” e

 270,62 m até o vértice ‘A2C P 6188’ (E=619.822,447 m e N=8.670.078,481 

m); 142º1022 e

 230,90 m até o vértice ‘A2C P 6189’ (E=619.964,056 m e N=8.669.896,098 

m); 128º38’

46” e

 39,20 m até o vértice ‘A2C P 6190’ (E=619.994,671 m e N=8.669.871,618 

m); 92º19’08” e

 76,61 m até o vértice ‘A2C P 6191’ (E=620.071,399 m e N=8.669.868,511 

m); 72º15’30” e

 101,04 m até o vértice ‘A2C P 6192’ (E=620.167,635 m e N=8.669.899,301 

m); 33º

11’05” e

 55,42 m até o vértice ‘A2C P 6193’ (E=

620.191,969 m e N=8.669.945,683 m); 22º28’14” e

 114,29 m até o vértice ‘A2C P 6194’ (E=620.241,653 m e N=8.670.051,299 

m); 343º38’35” e

 70,61 m até o vértice ‘A2C P 6195’ (E=620.221,768 m e N=8.670.119,050 

m)

; 305º58’25” e

 188,07 m até o vértice ‘A2C P 6196’ (E=620.069,562 m e N=8.670.229,527 

m); 338º34’45” e

 195,47 m até o vértice ‘A2C P 6197’ (E=619.998,173 m e N=8.670.411,495 

m); 343º15’37” e

 467,26 m até o vértice ‘A2C P 6198’ (E=619.863,592 m e N=8.670.85

8,951 m); 351º43’09” e

 331,90 m até o vértice ‘A2C P 6199’ (E= 619.815,789 m e N=8.671.187,394 

m); 340º31’46” e

 189,01 m até o vértice ‘A2C P 6200’ (E=619.752,789 m e N=8.671.365,591 

m); 324º35’38” e

 215,66 m até o vértice ‘A2C P 6201’ (E=619.627,843 m e N

=8.671.541,368 m); 315º51’39” e

 231,34 m até o vértice ‘A2C P 6202’ (E=619.466,738 m e N=8.671.707,388 

m); 311º41’12” e

 351

,28 m até o vértice ‘A2C P 6203’ (E=619.204,405 m e N=8.671.941,009 m); 

324º00’27” e

 135,11 m até o vértice ‘A2C P 6204’ (E=619.125,0

04 m e N=8.672.050,325 m); 351º55’58” e

 221,01 m até o vértice ‘A2C P 6205’ (E=619.093,988 m e N=8.672.269,149 

m); 11º42’12” e

 247,05 m até o vértice ‘A2C P 6206’ (E=619.144,100 m e N=8.672.511,062 

m); 27º59’10” e
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 108,81 m até o vértice ‘A2C P 6207’ (E=619

.195,161 m e N=8.672.607,150 m); 85º09’21” e

 116,18 m até o vértice ‘A2C P 6208’ (E=619.310,928 m e N=8.672.616,961 

m); 77º21’38” e

 213,22 m até o vértice ‘A2C P 6209’ (E=619.518,977 m e N=8.672.663,616 

m); 97º03’15” e

 213,04 m até o vértice ‘A2C P 6210’ (

E=619.730,408 m e N=8.672.637,453 m); 137º48’41” e

 60,35 m até o vértice ‘A2C P 6211’ (E=619.770,937 m e N=8.672.592,738 

m); 182º22’01” e

 79,25 m até o vértice ‘A2C P 6212’ (E=619.767,664 m e N=8.672.513,553 

m); 164º26’11” e

 71,56 m até o vértice ‘A2C P 62

13’ (E=619.786,863 m e N=8.672.444,621 m); 155º17’54” e

 356,45 m até o vértice ‘A2C P 6214’ (E=619.935,820 m e N=8.672.120,792 

m); 199º59’19” e

 284,61 m até o vértice ‘A2C P 6215’ (E=619.838,531 m e N=8.671.853,326 

m); 181º00’52” e

 124,25 m até o vértice ‘

A2C P 6216’ (E=619.836,331 m e N=8.671.729,092 m); 163º04’07” e

 95,69 m até o vértice ‘A2C P

 6217’ (E=619.864,197 m e N=8.671.637,554 m); 112º51’48” e

 243,49 m até o vértice ‘A2C P 6218’ (E=620.088,553 m e N=8.671.542,951 

m); 104º01’08” e

 177,59 m até o

 vértice ‘A2C P 6219’ (E=620.260,856 m e N=8.671.499,931 m). 88º01’11” e

 111,19 m até o vértice ‘A2C P 6220’ (E=620.371,977 m e N=8.671.503,773 

m); 63º18’36” e

 105,35 m até o vértice ‘A2C P 6221’ (E=620.466,129 m e N=8.671.551,106 

m); 37º50’59” e

 67,57 m at

é o vértice ‘A2C P 6222’ (E=620.507,588 m em=8.671.604,459 m); 

16º51’51” e

 84,79

m até o vértice ‘A2C P 6223’

(E=620.532,185 m e N=8.671.685,599 m); 342º48’32” e

 146,85 m até o vértice ‘A2C P 6224’ (E=620.488,783 m e N=8.671.825,885 

m); 333º48’03” e

 132,41

m até o vértice ‘A2C P 6225’ (E=620.430,325 m e N=8.671.944,692 

m);321º10’36” e

 219,96 m até o vértice ‘A2C P 6226’ (E=

620.292,427 m e N=8.672.116,059 m); 327º15’47” e

 196,55 m até o vértice ‘A2C P 6227’ (E=620.186,135 m e N=8.672.281,391 

m); 357º19’48” e

201,04 m até o vértice ‘A2C P 6228’ (E=620.176,770 m e N=8.672.482,209 

m); 9º09’38” e

 137,33 m até o vértice ‘A2C P 6229’ (E=620.198,633 m e N=8.672.617,785 

m); 1º34’08” e

 136,17 m até o vértice ‘A2C P 6230’ (E=620.202,361 m e N=8.672.753,903 

m); 338º44’3

4” e

 165,03 m até o vértice ‘A2C P 6231’ (E=620.142,527 m e N=8.672.907,708 

m); 327º50’15” e

 199,03 m até o vértice ‘A2C P 6232’ (E=620.036,581 m e N=8.673.076,191 

m); 309º18’06” e

 276,59 m até o vértice ‘A2C P 6233’ (E=619.882,550 m e N=8.673.251,383 

m);

 335º01’53” e

 71,48 m até o vértice ‘A2C P 6234’ (E=619.792,375 m e N=8.673.316,186 

m); 3º19’20” e

 86,76 m até o vértice ‘A2C P 6235’ (E=619.797,403 m e N=8.673.402,803 

m); 35º56’38” e

 79,19 m até o vértice ‘A2C P 6236’ (E=619.843,888 m e N=8.673.466,916 

m

); 54º23’31” e

 243,11 m até o vértice ‘A2C P 6237’ (E=620.041,537 m e N=8.673.608,461 

m); 77º39’38” e

 284,28 m até o vértice ‘A2C V 0996’ (E=620.319,252 m e N=8.673.669,214 

m) situado na

 margem direita do Rio Verde e no limite da Fazenda Champonalli, Códig

o Incra:

 901.385.103.411

-

8; deste, segue confrontando com Fazenda Champonalli com o azimute de

 117º52’59” e 38,79 m até o vértice ‘A2C M 0656’ (E=620.352,945 m e 

N=8.673.651,387 m)

 situado na divisa da Fazenda Champonalli, Código Incra: 901.385.103.411

-

8;

 ponto inicial da

 descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas no

 Sistema Geodésico Brasileiro, a partir do Marco SAT 91212

 –

cód. 91212

 –

de Vera, de

 coordenadas (E=685.574,156 m e N=8.641.002,538 m), a partir do M

arco SAT 91199

 –

cód.

 91199

 –

de Lucas do Rio Verde, de coordenadas (E=615.226,353 m e 

N=8.556.757,801 m)

 estação da RBMC de Brasília de coordenadas (E=191.946,7600 m e 

N=8.234.791,5740 m),

 Meridiano Central 45º WGr e Bases transportadas denominadas Base D

almolin de coordenadas

 (E=624.297,464 m e N=8.680.774,751 m), e Base Menina Linda de 

coordenadas

 (E=618.984,495 m e N=8.670.014,874 m), que encontram

-

se representadas no Sistema UTM,

 referenciadas ao Meridiano Central 57º WGr, tendo DATUM o SAD

-

69

. Todos o

s azimutes e

 distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 

Certificação nº

 130509000027

-

24. Cadastro: CCIR 2003/2004/2005

 –

classificação fundiária: média

 propriedade produtiva; data da última atualização: 08/11/2002; indicações 

p

ara localização do

 imóvel rural: Gleba Tropical; município sede do imóvel rural: Sorriso; UF: 

MT; módulo rural:

 30,0120 ha; n° de módulos rurais: 16,56; módulo fiscal: 90,0 ha; n.º de 

módulo fiscais: 6,9700;

 FMP: 4,0 ha.

 MATRÍCULA N° 28.509, DO RGI DA COMA

RCA DE SORRISO/MT

.

DESCRIÇÃO D

O

LAUDO DE AVALIAÇÃO:

01 (um) Imóvel Rural, denominado “Fazenda Lago

 Azul”, localizado no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com 

área de 634,0479 ha

 (seiscentos e trinta e quatro hectares, quatro ares e setenta e no

ve centiares), com os limites e

 confrontações descritos na Matrícula 25.509 do CRI/SORRISO/MT, de 

propriedade do executado

 SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL e outros, possuindo aproximadamente 30% 

(trinta por cento) da área

 averta, com pasto, 70% (setenta por cento) d

e reserva natural, de preservação permanente,

 possuindo edificações normais para habitação e lazer, bem como, cercas 

para as pastagens.
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 LOCALIZAÇÃO: o imóvel encontra

-

se localizado em área rural do município de Sorriso/MT, em

 localização com bom acesso. TI

PO DE OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA: outros imóveis rurais

 destinados ao cultivo de lavoura, principalmente a produção de soja. 

BENFEITORIAS: possuindo

 aproximadamente 30% (trinta por cento) da área aberta, com áreas de 

pastagens e cercas para

 criação agropecuári

a, sede com construções normais, 70% (setenta por cento) como parte

 destinada a reserva permanente com acomodações para lazer. ESTADO 

DE CONSERVAÇÃO:

 condições boas de relevo, pastagens formadas e em formação, sem 

qualquer tipo de sinais de

 erosão.

FIEL D

EPOSITÁRIO

:

 ELTON RENATO H. ZIMPEL

, CPF n°

 208.187.501

-

20

(fls.

 54

).

VALOR: R$

 20.940.700

,00

 (

vinte milhões, novecentos e quarenta mil e setecentos reais

), em

 dezembro de 2014

.

DOS ÔNUS:

Constam na referida Matrícula os seguintes registros e averbações:

 AV

-

1

/28.509

,

 de 04/07/2009

 –

Nos termos da matrícula n° 10.825 (registro anterior)

:

AV

-

1/10.825, de

 04/08/1999

 –

Reserva Legal de 20% do total da propriedade

; R

-

3/10.825, de 22/11/1999

 –

Cédula Rural Hipotecária

 –

C.R.H., em favor do Banco do Brasil S/A, C

NPJ n° 00.000.000/1343

-

92; R

-

4/10.825, de 22/11/1999

 –

C.R.H., em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ n°

 00.000.000/1343

-

92; R

-

5/10.825, de 07/08/2001

 –

C.R.H., em favor do Banco John Deere S/A,

 CNPJ n° 91.884.981/0001

-

32; R

-

6/10.825, de 05/11/2002

 -

C.R.H.

, em favor do Banco John

 Deere S/A, CNPJ n° 91.884.981/0001

-

32; R

-

7/10.825, de 14/07/2003

 –

C.R.H., em favor do

 Banco Bradesco S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001

-

12

;

R

-

4

/28.509, de 27/05/2009

 –

PENHORA de

 90,00 ha do imóvel, expedida pela Vara do Trabalho de Sorriso/MT, 

Processo n°

 00067.2009.066.23.00

-

7;

 AV

-

5

/28.509, de 26/07/2011

 –

DISTRIBUIÇÃO em 12/09/2008,

 expedida pela Sexta Vara

da Comarca de Sorriso/MT

, da Ação de

Execução n° 2008/400;

 R

-

8

/28.509, de 22/10/2013

 –

PENHORA, expedida pela Vara do Trabalho de Sorriso, nos Autos

 do Processo n° 0002525

-

33.2013.5.23.0066 e da Carta Precatória n° 314, expedida nos Autos

 do Processo n° 0000301

-

86.2011.5.23.0036, pela 1ª Va

ra do Trabalho de Sinop/MT;

 R

-

10

/28.509, de 29/07/2015

 –

PENHORA, expedida pela 2ª Vara Cível de Sinop/MT, Processo n°

 10603

-

95.2009.811.0015

;

 R

-

11

/28.509, de 08/01/2016

 –

PENHORA refere

nte

a
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o presente

 processo

;

 OFÍCIO Nº 401/2016

, de 30/11/2016

 –

PENHORA

 da fração de 10% (dez por cento)

 do imóvel desta matrícula,

 expedid

a

pela 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do Processo n°

 21737

-

07.2010.811.0041, Código 448128

.

VALOR DA AÇÃO

:

 R$

 556.210,77

(

quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e dez reais e

 setenta e sete centavos

), em

 agosto

de 20

09

(fls. 16)

, a ser atualizado/liquidado até a data da

 arrematação

.

DO

 BE

M

:

O

be

m

ser

á

vendido

em

 caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem

 garantia, constituindo ônus do interessado, verificar suas

 condições, antes das datas designadas

 para a alienação.

As despesas e os custos relativos

à

transferência patrimonial do

be

m

,

 correrão

 por

 exclusiva

 conta do arrematante

.

DOS ÔNUS HIPOTECÁRIOS

 E

TRIBUTÁRIOS:

A

hipoteca extingue com a arrematação, assim,

 nada será devido pelo arrematante ao credor hipotecário (art.

1

.

499

,

VI

,

do CC

).

Havendo

 pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e 

entregue consoante a

 ordem das respectivas prefe

rências

, conforme art.

908

,

do

 CPC.

 Não serão de responsabilidade

 do arrematante o pagamento referente a

:

(I)

créditos

relativos a impostos cujo fato gerador seja

 a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os 

relativos a taxas pe

la

 prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de 

melhoria

e demais taxas e

 impostos que serão sub

-

rogados no valor da arrematação, nos termos do art

.

130, ‘caput’ e

 parágrafo único, do

 CTN, e; (II

)

 créditos

que recaem sobre o bem, inc

lusive os de natureza

propter rem

–

, os quais também serão sub

-

rogados no valor da arrematação, com base no art.

 908, § 1º, do CPC

.

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:

O edital será publicado na rede mundial de computadores, no

 sítio do gestor

www.hastavip.com.br

, em conformidade com o disposto no art. 887, §2º, do C

PC

,

 inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado.

 DO LEILÃO

: O Leilão será realizado

 de forma simultânea

 por

 meio

E

LETRÔNICO

e PRESENCIAL,

 no site do leiloeiro

,

com recebimento de lances

através do Portal

 www.hastavip.com.br

e no

 plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Sorriso/MT

(Rua Canoas, n° 641, Centro, Sorriso/MT),

 resp

ectivamente

,

e será conduzido

 por seu

Leiloeiro Oficia

l,

E

RICK SOARES TELES
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, matriculado

 na JUCE

MAT

sob o nº

 26.

DO PAGAMENTO:

O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado,

 no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão 

através de guia de

 depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer 

a arrematação.

 DO P

AGAMENTO PARCELADO:

O

s interessados em adquirir o bem penhorado em prestações

 poderão apresentar:

 I

 -

até o início do primeiro leilão, proposta para aquisição do bem por valor

 não inferior ao da avaliação;

 II

 -

até o início do segundo leilão, proposta para

aquisição do bem

 por valor que não seja considerado vil.

 A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de

 pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance 

à vista e o restante

 parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por cau

ção idônea, quando se tratar de móveis,

 e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis (art. 895,

§1º

, do CPC

).

As propostas

 deverão ser encaminhadas

 por escrito para o e

-

mail:

 contato@hastavip.com

.br

(

a

rt. 895, I e II

 e §1º

,

do CPC). A apresentação de p

roposta não suspende o leilão (art. 895, §

6º,

 do

 CPC) e o

 pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelad

o, ainda que mais vultoso (art.

 895,

§7º,

 do

 CPC).

 DAS

 PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS:

Não sendo efetuado o

 depósito da oferta, o

 Leiloeiro

comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando, também,

 os lanços imediatamente anteriores, p

ara que sejam submetidos à sua apreciação, sem prejuízo

 da aplicação de sanções legais previstas no art. 897, do CPC.

 Em caso de atraso no pagamento

 de qualquer das prestações, incidirá multa de

10%

(

dez por cento

)

sobre a soma da parcela

 inadimplida com a

s parcelas vincendas. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a

 resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 

execução do valor devido,

 devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em 

que se deu a arremata

ção

 (art.

 895, §

4º e 5º

,

do CPC).

 DA COMISSÃO:

O arre

matante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial à

título de comissão, o valor

 correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do 

imóvel. A comissão

 devida

 ao Leiloeiro

não

está incluída no valor do

 lance e não será devolvida ao arrematante em

 nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 

judicial ou por razões

 alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas.

 Em caso de acordo,

 remissão ou adjudicação supe

rveniente à designação d

o

leilão será

 pago ao Leiloeiro

 comissão

 no patamar de

2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado

, salvo se superior à dívida,

 quando, então, a aludida porcentagem (2%) deverá recair sobre esse 

valor da dívida,

a título

 de reembolso das despesas efetuadas.

Na hipótese de acordo ou remição após a realização da

 alienação, o leiloeiro fará jus a comissão de 5% (cinco por cento), 

prevista acima.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO:

O pagamento da comissão d

o Leiloeiro

 deverá

ser realizado

 mediante

 BOLETO BANCÁRIO

, que será enviado por e

-

mail ao arrematante.

Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal

 www.hastavip.com.br

.

 Fica

m INTIMADOS da designação supra o

exe

quente

, executado

s

e interessados

,

bem como

 eventuais terceiros

, nos termos do art. 889, caput e parágrafo único, do CPC.

Sorriso

,

1 de agosto de 2018

.
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DR

A

.

 PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

Ju

í

z

a

de Direito

ERICK SOARES TELES

Leiloeiro JUCEMAT n° 26

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146967 Nr: 2476-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVINO MARIANI, DIRCEU JOSÉ BALESTRIN, 

ZENIR DE FÁTIMA BALESTRIN, HELENA MARIANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRISTINA BALESTRIN 

- OAB:22869/O

 Autos nº 2476.49.2016.811.0040 (Cod. 146967)

Vistos em correição.

Tendo em vista que os executados, devidamente citados à fl. 82, não 

pagaram o débito executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto 

ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Novo Código de Processo Civil.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito, em 10 (dez) dias.

Deixo de proceder a busca com relação a executada Zenir de Fátima 

Balestrin, eis que o CPF informado nos autos é o mesmo que do executado 

Dirceu José Balestrin.

Por fim, determino à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso, _22 de _agosto__ de 2017_.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107900 Nr: 433-13.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes de que 

foi designado o dia 25/09/2018, às 16:00 h, para a realização da Primeira 

Hasta Pública, ocasião em que o bem objeto da penhora será vendido pelo 

maior lanço, desde que superior à importância da avaliação. Em não 

havendo licitantes fica designado o dia 25/09/2018, às 17:00 h, para 

realização da Segunda Hasta Pública, quando será alienado pelo maior 

lanço oferecido, desde que não seja considerado preço vil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26556 Nr: 1045-63.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI, JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes de que 

foi designado o dia 25/09/2018, às 16:00 h, para a realização da Primeira 

Hasta Pública, ocasião em que o bem objeto da penhora será vendido pelo 

maior lanço, desde que superior à importância da avaliação. Em não 

havendo licitantes fica designado o dia 25/09/2018, às 17:00 h, para 

realização da Segunda Hasta Pública, quando será alienado pelo maior 

lanço oferecido, desde que não seja considerado preço vil.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107900 Nr: 433-13.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - MT.

A DRA. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE, MMª. Juíza 

de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na forma da lei, faz 

saber, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 

interessar possa, que será realizado leilão público pelo Leiloeiro Oficial 

ERICK SOARES TELES, JUCEMAT n° 26, de forma simultânea por meio 

ELETRÔNICO e PRESENCIAL.

PROCESSO nº: 0000433-2014.811.0040 – Execução.

CÓDIGO: 107900.

EXEQUENTE:

? BANCO JOHN DEERE S/A, CNPJ n° 91.884.981/0001-32.

EXECUTADOS:

? ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, CPF nº 208.187.501-20, e sua 

esposa, se casado for;

? AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, CPF n° 353.489.331-04, e sua esposa, se 

casado for;

? CARLOS ROBERTO ZIMPEL, CPF n° 226.761.040-04, e sua esposa, se 

casado for;

? MILTON HENRIQUE ZIMPEL, CPF n° 452.201.311-68, e sua esposa, se 

casado for;

? SERGIO RUDIMAR ZIMPEL, CPF n° 226.761.120-15, e sua esposa, se 

casado for.

INTERESSADOS:

? IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL, CPF n° 621.156.691-34, e seu 

esposo, se casada for;

? INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL, CPF n° 866.328.921-91, e seu 

esposo, se casada for;

? VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL, CPF nº 406.588.211-72, e seu esposo, 

se casada for;

? EDILEIZA ZIMPEL, CPF nº 304.088.061-68, e seu esposo, se casada for;

? MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, CPF n° 304.088.061-68, e seu esposo, 

se casada for;

? BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ n° 00.000.000/1343-92, por seu 

representante legal;

? BANCO BRADESCO S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, por seu 

representante legal;

? PROCESSO N° 00067.2009.066.23.00-7, Vara do Trabalho de 

Sorriso/MT;

? PROCESSO N° 00027.2006.066.23.00-2, Vara do Trabalho de 
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Sorriso/MT;

? PROCESSO N° 0002525-33.2013.5.23.0066, Vara do Trabalho de 

Sorriso/MT;

? AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 2008/400, Sexta Vara de Sorriso/MT;

? CARTA PRECATÓRIA N° 314, expedida nos Autos do Processo n° 

0000301-86.2011.5.23.0036, pela 1ª Vara do Trabalho de Sinop/MT;

? PROCESSO N° 10603-95.2009.811.0015, 2ª Vara Cível de Sinop/MT;

? PROCESSO N° 21737-07.2010.811.0041, Código 448128, 4ª Vara Cível 

de Cuiabá/MT;

? SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CNPJ n° 

00.394.460/0058-87.

1º LEILÃO: 25/09/2018, às 16:00hs (horário de Brasília). VALOR: R$ 

20.940.700,00 (vinte milhões, novecentos e quarenta mil e setecentos 

reais), correspondente ao valor da avaliação. Caso não haja licitantes, o 

leilão seguirá sem interrupção para o:

2° LEILÃO: 25/09/2018, às 17:00hs (horário de Brasília). VALOR: R$ 

10.470.350,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e 

cinquenta reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação.

DESCRIÇÃO DO BEM: IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA lago azul, 

SITUADO NO MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, COM 

ÁREA DE 634,0479 HA (seiscentos e trinta e quatro hectares, quatro ares 

e setenta e nove centiares) e os seguintes limites e confrontações: 

inicia-se a descrição deste perímetro no vértice denominado ‘A2C M 0656’, 

de coordenadas (E=620.352,945 m e N=8.673.651,387 m), situado na 

divisa da Fazenda Champonalli, Código Incra: 901.385.103.411-8; deste, 

segue confrontando com a Fazenda Champonalli com o azimute de 

117º52’59” e 889,83 m até o vértice ‘A2C M 0674’ (E=621.139,473 m e 

N=8.673.235,240 m) situado na divisa da Fazenda Champonalli e no lomite 

da Fazenda Champonalli, Código Incra: 901.024.106.046-0; deste, segue 

confrontando com Fazenda Champonalli com azimute de 181º10’29” e 

2.764,14 m até o vértice ‘A2C M 0658’ (E=621.082,803 m e 

N=8.670.471,682 m) situado na divisa da Fazenda Champonalli e no lomite 

da Fazenda Lago Azul, Código Incra: 950.025.414.775-3; deste, segue 

confrontando com Fazenda Lago Azul com azimute de 177º0627” e 

1.570,69 m até o vértice A2C M 0796’ (E=621.162,067 m e 

N=8.668.902,994 m) situado na divisa da Fazenda Lago Azul e no limite da 

Fazenda Princesa da Amazônia, Código Incra: 905.062.110.426-8; deste, 

segue confrontando com Fazenda Princesa da Amazônia com os 

seguintes azimutes e distâncias: 272º33’55” e 1.464,22 m até o vértice 

‘A2C M 0795’ (E=619.699,315 m e N=8.668.968,531 m); 272º33’55” e 30,96 

m até o vértice ‘A2C V 1071’ (E=619.668,386 m e N=8.668.969,917 m) 

situado na divisa da Fazenda Princesa da Amazônia e na margem direita 

do Rio Verde; segue confrontando com Rio Verde a jusante na margem 

direita, com os seguintes azimutes e distâncias: 48º51’03” e 96,45 m até o 

vértice ‘A2C P 6171’ (E=619.741,012 m e N=8.669.033,382 m); 51º53’12” e 

127,25 m até o vértice ‘A2C P 6172’ (E=619.841,130 m e N=8.669.111,922 

m); 7º15’17” e 144,12 m até o vértice ‘A2C P 61703’ (E=619.859,330 m e 

N=8.669.254,890 m); 323º27’07” e 53,83 m até o vértice ‘A2C P 6174’ 

(E=619.827,275 m e N=8.669.298,134 m); 299º35’29” e 112,33 m até o 

vértice ‘A2C P 6175’ (E=619.729,600 m e N=8.669.353,602 m); 253/29’00” 

e 122,83 m até o vértice ‘A2C P 6176’ (E=619.611,841 m e 

N=8.669.318,683 m); 272º52’59” e 256,90 m até o vértice ‘A2C P 6177’ 

(E=619.355,263 m e N=8.699.331,604 m); 285º24’05” e 161,27 m até o 

vértice ‘A2C P 6178’ (E=619.199,787 m e N=8.669.374,433 m); 298º11’31” 

e 159,86 m até o vértice ‘A2C P 6179’ (E=619.058,891 m e 

N=8.669.449,955 m); 315º21’08” e 101,53 m até o vértice ‘A2C P 6180’ 

(E=618.987,541 m N=8.669.522,188 m); 374º28’18” e 90,55 m até o vértice 

‘A2C P 6181’ (E=618.967,898 m e N=8.669.610,584 m); 7º55’39” e 189,45 

m até o vértice ‘A2C P 6182’ (E=618.994,027 m e N=8.669.798,221 m); 

22º55’55” e 181,66 m até o vértice ‘A2C P 6183’ (E=619.064,809 m e 

N=8.669.965,525 m); 41º15’45” e 134,54 m até o vértice ‘A2C P 6184’ 

(E=619.153,539 m e N=8.670.066,658 m); 53º59’02” e 263,89 m até o 

vértice ‘A2C P 6185’ (E=619.366,988 m e N=8.670.221,830 m); 78º04’13” e 

108,64 m até o vértice ‘A2C P 6186’ (E=619.473,282 m e N=8.670.244,287 

m); 100º11’29” e 122,09 m até o vértice ‘A2C P 6187’ (E=619.593,444 m e 

N=8.670.222,685 m); 122º11’56” e 270,62 m até o vértice ‘A2C P 6188’ 

(E=619.822,447 m e N=8.670.078,481 m); 142º1022 e 230,90 m até o 

vértice ‘A2C P 6189’ (E=619.964,056 m e N=8.669.896,098 m); 128º38’46” 

e 39,20 m até o vértice ‘A2C P 6190’ (E=619.994,671 m e N=8.669.871,618 

m); 92º19’08” e 76,61 m até o vértice ‘A2C P 6191’ (E=620.071,399 m e 

N=8.669.868,511 m); 72º15’30” e 101,04 m até o vértice ‘A2C P 6192’ 

(E=620.167,635 m e N=8.669.899,301 m); 33º11’05” e 55,42 m até o 

vértice ‘A2C P 6193’ (E=620.191,969 m e N=8.669.945,683 m); 22º28’14” e

114,29 m até o vértice ‘A2C P 6194’ (E=620.241,653 m e N=8.670.051,299 

m); 343º38’35” e 70,61 m até o vértice ‘A2C P 6195’ (E=620.221,768 m e 

N=8.670.119,050 m); 305º58’25” e 188,07 m até o vértice ‘A2C P 6196’ 

(E=620.069,562 m e N=8.670.229,527 m); 338º34’45” e 195,47 m até o 

vértice ‘A2C P 6197’ (E=619.998,173 m e N=8.670.411,495 m); 343º15’37” 

e 467,26 m até o vértice ‘A2C P 6198’ (E=619.863,592 m e 

N=8.670.858,951 m); 351º43’09” e 331,90 m até o vértice ‘A2C P 6199’ (E= 

619.815,789 m e N=8.671.187,394 m); 340º31’46” e 189,01 m até o vértice 

‘A2C P 6200’ (E=619.752,789 m e N=8.671.365,591 m); 324º35’38” e 

215,66 m até o vértice ‘A2C P 6201’ (E=619.627,843 m e N=8.671.541,368 

m); 315º51’39” e 231,34 m até o vértice ‘A2C P 6202’ (E=619.466,738 m e 

N=8.671.707,388 m); 311º41’12” e 351,28 m até o vértice ‘A2C P 6203’ 

(E=619.204,405 m e N=8.671.941,009 m); 324º00’27” e 135,11 m até o 

vértice ‘A2C P 6204’ (E=619.125,004 m e N=8.672.050,325 m); 351º55’58” 

e 221,01 m até o vértice ‘A2C P 6205’ (E=619.093,988 m e 

N=8.672.269,149 m); 11º42’12” e 247,05 m até o vértice ‘A2C P 6206’ 

(E=619.144,100 m e N=8.672.511,062 m); 27º59’10” e 108,81 m até o 

vértice ‘A2C P 6207’ (E=619.195,161 m e N=8.672.607,150 m); 85º09’21” e 

116,18 m até o vértice ‘A2C P 6208’ (E=619.310,928 m e N=8.672.616,961 

m); 77º21’38” e 213,22 m até o vértice ‘A2C P 6209’ (E=619.518,977 m e 

N=8.672.663,616 m); 97º03’15” e 213,04 m até o vértice ‘A2C P 6210’ 

(E=619.730,408 m e N=8.672.637,453 m); 137º48’41” e 60,35 m até o 

vértice ‘A2C P 6211’ (E=619.770,937 m e N=8.672.592,738 m); 182º22’01” 

e 79,25 m até o vértice ‘A2C P 6212’ (E=619.767,664 m e N=8.672.513,553 

m); 164º26’11” e 71,56 m até o vértice ‘A2C P 6213’ (E=619.786,863 m e 

N=8.672.444,621 m); 155º17’54” e 356,45 m até o vértice ‘A2C P 6214’ 

(E=619.935,820 m e N=8.672.120,792 m); 199º59’19” e 284,61 m até o 

vértice ‘A2C P 6215’ (E=619.838,531 m e N=8.671.853,326 m); 181º00’52” 

e 124,25 m até o vértice ‘A2C P 6216’ (E=619.836,331 m e 

N=8.671.729,092 m); 163º04’07” e 95,69 m até o vértice ‘A2C P 6217’ 

(E=619.864,197 m e N=8.671.637,554 m); 112º51’48” e 243,49 m até o 

vértice ‘A2C P 6218’ (E=620.088,553 m e N=8.671.542,951 m); 104º01’08” 

e 177,59 m até o vértice ‘A2C P 6219’ (E=620.260,856 m e 

N=8.671.499,931 m). 88º01’11” e 111,19 m até o vértice ‘A2C P 6220’ 

(E=620.371,977 m e N=8.671.503,773 m); 63º18’36” e 105,35 m até o 

vértice ‘A2C P 6221’ (E=620.466,129 m e N=8.671.551,106 m); 37º50’59” e 

67,57 m até o vértice ‘A2C P 6222’ (E=620.507,588 m em=8.671.604,459 

m); 16º51’51” e 84,79 m até o vértice ‘A2C P 6223’ (E=620.532,185 m e 

N=8.671.685,599 m); 342º48’32” e 146,85 m até o vértice ‘A2C P 6224’ 

(E=620.488,783 m e N=8.671.825,885 m); 333º48’03” e 132,41 m até o 

vértice ‘A2C P 6225’ (E=620.430,325 m e N=8.671.944,692 m);321º10’36” e 

219,96 m até o vértice ‘A2C P 6226’ (E=620.292,427 m e N=8.672.116,059 

m); 327º15’47” e 196,55 m até o vértice ‘A2C P 6227’ (E=620.186,135 m e 

N=8.672.281,391 m); 357º19’48” e 201,04 m até o vértice ‘A2C P 6228’ 

(E=620.176,770 m e N=8.672.482,209 m); 9º09’38” e 137,33 m até o 

vértice ‘A2C P 6229’ (E=620.198,633 m e N=8.672.617,785 m); 1º34’08” e 

136,17 m até o vértice ‘A2C P 6230’ (E=620.202,361 m e N=8.672.753,903 

m); 338º44’34” e 165,03 m até o vértice ‘A2C P 6231’ (E=620.142,527 m e 

N=8.672.907,708 m); 327º50’15” e 199,03 m até o vértice ‘A2C P 6232’ 

(E=620.036,581 m e N=8.673.076,191 m); 309º18’06” e 276,59 m até o 

vértice ‘A2C P 6233’ (E=619.882,550 m e N=8.673.251,383 m); 335º01’53” 

e 71,48 m até o vértice ‘A2C P 6234’ (E=619.792,375 m e N=8.673.316,186 

m); 3º19’20” e 86,76 m até o vértice ‘A2C P 6235’ (E=619.797,403 m e 

N=8.673.402,803 m); 35º56’38” e 79,19 m até o vértice ‘A2C P 6236’ 

(E=619.843,888 m e N=8.673.466,916 m); 54º23’31” e 243,11 m até o 

vértice ‘A2C P 6237’ (E=620.041,537 m e N=8.673.608,461 m); 77º39’38” e 

284,28 m até o vértice ‘A2C V 0996’ (E=620.319,252 m e N=8.673.669,214 

m) situado na margem direita do Rio Verde e no limite da Fazenda 

Champonalli, Código Incra: 901.385.103.411-8; deste, segue confrontando 

com Fazenda Champonalli com o azimute de 117º52’59” e 38,79 m até o 

vértice ‘A2C M 0656’ (E=620.352,945 m e N=8.673.651,387 m)

situado na divisa da Fazenda Champonalli, Código Incra: 

901.385.103.411-8; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Sistema 

Geodésico Brasileiro, a partir do Marco SAT 91212 – cód. 91212 – de 

Vera, de coordenadas (E=685.574,156 m e N=8.641.002,538 m), a partir 

do Marco SAT 91199 – cód. 91199 – de Lucas do Rio Verde, de 

coordenadas (E=615.226,353 m e N=8.556.757,801 m) estação da RBMC 

de Brasília de coordenadas (E=191.946,7600 m e N=8.234.791,5740 m), 

Meridiano Central 45º WGr e Bases transportadas denominadas Base 
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Dalmolin de coordenadas (E=624.297,464 m e N=8.680.774,751 m), e Base 

Menina Linda de coordenadas (E=618.984,495 m e N=8.670.014,874 m), 

que encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 

Meridiano Central 57º WGr, tendo DATUM o SAD-69. Todos os azimutes e 

distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 

Certificação nº 130509000027-24. Cadastro: CCIR 2003/2004/2005 – 

classificação fundiária: média propriedade produtiva; data da última 

atualização: 08/11/2002; indicações para localização do imóvel rural: 

Gleba Tropical; município sede do imóvel rural: Sorriso; UF: MT; módulo 

rural: 30,0120 ha; n° de módulos rurais: 16,56; módulo fiscal: 90,0 ha; n.º 

de módulo fiscais: 6,9700; FMP: 4,0 ha. MATRÍCULA N° 28.509, DO RGI DA 

COMARCA DE SORRISO/MT.

DESCRIÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: 01 (um) Imóvel Rural, 

denominado “Fazenda Lago Azul”, localizado no município de Sorriso, 

Estado de Mato Grosso, com área de 634,0479 ha (seiscentos e trinta e 

quatro hectares, quatro ares e setenta e nove centiares), com os limites e 

confrontações descritos na Matrícula 25.509 do CRI/SORRISO/MT, de 

propriedade do executado SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL e outros, possuindo 

aproximadamente 30% (trinta por cento) da área averta, com pasto, 70% 

(setenta por cento) de reserva natural, de preservação permanente, 

possuindo edificações normais para habitação e lazer, bem como, cercas 

para as pastagens. LOCALIZAÇÃO: o imóvel encontra-se localizado em 

área rural do município de Sorriso/MT, em localização com bom acesso. 

TIPO DE OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA: outros imóveis rurais destinados ao 

cultivo de lavoura, principalmente a produção de soja. BENFEITORIAS: 

possuindo aproximadamente 30% (trinta por cento) da área aberta, com 

áreas de pastagens e cercas para criação agropecuária, sede com 

construções normais, 70% (setenta por cento) como parte destinada a 

reserva permanente com acomodações para lazer. ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO: condições boas de relevo, pastagens formadas e em 

formação, sem qualquer tipo de sinais de erosão.

FIEL DEPOSITÁRIO: ELTON RENATO H. ZIMPEL, CPF n° 208.187.501-20 

(fls. 54).

VALOR: R$ 20.940.700,00 (vinte milhões, novecentos e quarenta mil e 

setecentos reais), em dezembro de 2014.

DOS ÔNUS: Constam na referida Matrícula os seguintes registros e 

averbações: AV-1/28.509, de 04/07/2009 – Nos termos da matrícula n° 

10.825 (registro anterior): AV-1/10.825, de 04/08/1999 – Reserva Legal de 

20% do total da propriedade; R-3/10.825, de 22/11/1999 – Cédula Rural 

Hipotecária – C.R.H., em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ n° 

00.000.000/1343-92; R-4/10.825, de 22/11/1999 – C.R.H., em favor do 

Banco do Brasil S/A, CNPJ n° 00.000.000/1343-92; R-5/10.825, de 

07/08/2001 – C.R.H., em favor do Banco John Deere S/A, CNPJ n° 

91.884.981/0001-32; R-6/10.825, de 05/11/2002 - C.R.H., em favor do 

Banco John Deere S/A, CNPJ n° 91.884.981/0001-32; R-7/10.825, de 

14/07/2003 – C.R.H., em favor do Banco Bradesco S/A, CNPJ n° 

60.746.948/0001-12; R-4/28.509, de 27/05/2009 – PENHORA de 90,00 ha 

do imóvel, expedida pela Vara do Trabalho de Sorriso/MT, Processo n°

00067.2009.066.23.00-7; AV-5/28.509, de 26/07/2011 – DISTRIBUIÇÃO em 

12/09/2008, expedida pela Sexta Vara da Comarca de Sorriso/MT, da 

Ação de Execução n° 2008/400; R-8/28.509, de 22/10/2013 – PENHORA, 

expedida pela Vara do Trabalho de Sorriso, nos Autos do Processo n° 

0002525-33.2013.5.23.0066 e da Carta Precatória n° 314, expedida nos 

Autos do Processo n° 0000301-86.2011.5.23.0036, pela 1ª Vara do 

Trabalho de Sinop/MT; R-10/28.509, de 29/07/2015 – PENHORA, expedida 

pela 2ª Vara Cível de Sinop/MT, Processo n° 10603-95.2009.811.0015; 

R-11/28.509, de 08/01/2016 – PENHORA referente ao presente processo; 

OFÍCIO Nº 401/2016, de 30/11/2016 – PENHORA da fração de 10% (dez 

por cento) do imóvel desta matrícula, expedida pela 4ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, nos autos do Processo n° 21737-07.2010.811.0041, Código 

448128.

VALOR DA AÇÃO: R$ 556.210,77 (quinhentos e cinquenta e seis mil, 

duzentos e dez reais e setenta e sete centavos), em agosto de 2009 (fls. 

16), a ser atualizado/liquidado até a data da arrematação.

DO BEM: O bem será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em 

que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado, verificar 

suas condições, antes das datas designadas para a alienação. As 

despesas e os custos relativos à transferência patrimonial do bem, 

correrão por exclusiva conta do arrematante.

DOS ÔNUS HIPOTECÁRIOS E TRIBUTÁRIOS: A hipoteca extingue com a 

arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor 

hipotecário (art. 1.499, VI, do CC). Havendo pluralidade de credores ou 

exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem 

das respectivas preferências, conforme art. 908, do CPC. Não serão de 

responsabilidade do arrematante o pagamento referente a: (I) créditos 

relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou 

a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação 

de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria e 

demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação, 

nos termos do art. 130, ‘caput’ e parágrafo único, do CTN, e; (II) créditos 

que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem –, os quais 

também serão sub-rogados no valor da arrematação, com base no art. 

908, § 1º, do CPC.

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do gestor www.hastavip.com.br, em conformidade 

com o disposto no art. 887, §2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição 

detalhada do imóvel a ser apregoado.

DO LEILÃO: O Leilão será realizado de forma simultânea por meio 

ELETRÔNICO e PRESENCIAL, no site do leiloeiro, com recebimento de 

lances através do Portal www.hastavip.com.br e no plenário do Tribunal 

do Júri do Fórum de Sorriso/MT (Rua Canoas, n° 641, Centro, Sorriso/MT), 

respectivamente, e será conduzido por seu Leiloeiro Oficial, ERICK 

SOARES TELES, matriculado na JUCEMAT sob o nº 26.

DO PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 

bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 

encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do 

Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.

DO PAGAMENTO PARCELADO: Os interessados em adquirir o bem 

penhorado em prestações poderão apresentar: I - até o início do primeiro 

leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do 

bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá, em 

qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e 

por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis (art. 895, §1º, do 

CPC). As propostas

deverão ser encaminhadas por escrito para o e-mail : 

contato@hastavip.com.br (art. 895, I e II e §1º, do CPC). A apresentação 

de proposta não suspende o leilão (art. 895, §6º, do CPC) e o pagamento 

do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 

vultoso (art. 895, §7º, do CPC).

DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS: Não 

sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente 

o fato ao Juízo, informando, também, os lanços imediatamente anteriores, 

para que sejam submetidos à sua apreciação, sem prejuízo da aplicação 

de sanções legais previstas no art. 897, do CPC. Em 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. O 

inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em 

que se deu a arrematação (art. 895, §4º e 5º, do CPC).

DA COMISSÃO: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial à título de 

comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 

de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está 

incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 

judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 

despesas incorridas. Em caso de acordo, remissão ou adjudicação 

superveniente à designação do leilão será pago ao Leiloeiro comissão no 

patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado, salvo se 

superior à dívida, quando, então, a aludida porcentagem (2%) deverá 

recair sobre esse valor da dívida, a título de reembolso das despesas 

efetuadas. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da 

alienação, o leiloeiro fará jus a comissão de 5% (cinco por cento), prevista 

acima.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO: O pagamento da comissão do Leiloeiro 

deverá ser realizado mediante BOLETO BANCÁRIO, que será enviado por 

e-mail ao arrematante.

Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 

www.hastavip.com.br.

Ficam INTIMADOS da designação supra o exequente, executados e 

interessados, bem como eventuais terceiros, nos termos do art. 889, 
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caput e parágrafo único, do CPC.

Sorriso, 1 de agosto de 2018.

DRA. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

Juíza de Direito

ERICK SOARES TELES

Leiloeiro JUCEMAT n° 26

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26556 Nr: 1045-63.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI, JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - MT.

A DRA. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE, MMª. Juíza 

de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na forma da lei, faz 

saber, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 

interessar possa, que será realizado leilão público pelo Leiloeiro Oficial 

ERICK SOARES TELES, JUCEMAT n° 26, de forma simultânea por meio 

ELETRÔNICO e PRESENCIAL.

PROCESSO nº: 0001045-63.2005.811.0040 – Execução.

CÓDIGO: 26566.

EXEQUENTE:

? FERTILIZANTES HERINGER, CNPJ n° 22.266.175/0013-11.

EXECUTADOS:

? JOSÉ AMADEU ASCOLI, CPF nº 369.954.280-72, e sua mulher, se 

casado for;

? CARMEM LÚCIA FERRONATO ASCOLI, CPF n° 474.858.331-20, e seu 

marido, se casada for, e;

? JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CPF n° 326.642.220-15, e sua mulher se 

casado for.

INTERESSADOS:

? PRISCILA HORVATH COLOMBO, CPF n° 699.085.081-72 e seu cônjuge, 

EMERSON FARIAS BISPO, CPF n/c;

? CIBELLE TEREZINHA MILLER COLOMBO, CPF n° 005.887.669-33 e seu 

cônjuge (se casada for);

? MAURICIO MILLER COLOMBO, CPF n° 005.887.719-72 e seu cônjuge (se 

casada for);

? BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ n° 00.000.000/4363-05 – credor 

hipotecário;

? MULTIGRAIN S/A, CNPJ n° 06.963.088/0001-23 – credor hipotecário;

? COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 

SORRISO, CNPJ n° 05.112.520/0001-00 – credor hipotecário;

? PROCESSO N° 2523-62.2012.811.0040, da 3ª Vara da Comarca de 

Sorriso/MT - Cumprimento Provisório de Sentença;

? PROCESSO N° 10257-30.2013.811.0040, Código 107263, da 1ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT - Ação de Execução;

? BANCO DO BRASIL, por sua Dependência GECOR ESTOQUE BRASÍLIA 

– DF, CNPJ nº 00.000.000/4248-03;

? SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CNPJ n° 

00.394.460/0058-87.

1º LEILÃO: 25/09/2018, às 16:00hs (horário de Brasília). VALOR: R$ 

21.572.046,38 (vinte e um milhões, quinhentos e setenta e dois mil e 

quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), correspondente ao valor da 

avaliação. Caso não haja licitantes, o leilão seguirá sem interrupção para 

o:

2° LEILÃO: 25/09/2018, às 17:00hs (horário de Brasília). VALOR: R$ 

10.786.023,19 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil e vinte e três 

reais e dezenove centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

do valor da avaliação.

DESCRIÇÃO DOS BENS

ITEM I: OS DIREITOS QUE OS EXECUTADOS POSSUEM (ESCRITURA 

PÚBLICA DE COMPRA) SOBRE O IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA 

RONDINHA, COM ÁREA DE 100HA (CEM HECTARES), registrados pela 

Escritura Pública de Compra e Venda, no Livro n° 159, Folha n° 116, do 2° 

Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso, sendo esta área parte ideal do 

imóvel registrado sob a Matrícula 1.609 do RGI da mesma comarca. DE 

ACORDO COM A ESCRITURA PÚBLICA (fls. 96), o imóvel possui os 

seguintes limites e confrontações: “Norte: Lote Vera Cruz; Leste: Dalvaci 

Chisi; Sul: Arcendi Colombo e outros; Oeste: Carmem Lucia Ferronato 

Ascoli. Descrição do Perímetro: Partindo do marco M-02; deste, 

confrontando com o Lote Vera Cruz, seguindo com uma distância de 

2.608,00 metros e com o azimute 90°00’00”, chega-se no M-03; deste, 

confrontando com Davalci Chisi, seguindo com uma distância de 985,29 

metros e com o azimute de 212°30’00”, chega-se no marco M-04; deste, 

confrontando neste trecho com Arcendi Colombo e Outros, seguindo com 

as seguintes distâncias e azimutes: 601,02 metros e 281°14’28”, chega-se 

no marco M-05; 437,47 metros e 274°11’38”, chega-se no marco M-06; 

deste, confrontando com Carmem Lucia Ferronato Ascoli, seguindo com 

uma distância de 683,87 metros e com o azimute de 355°34’17”, até 

alcançar o marco M-02, ponto inicial da descrição deste perímetro, 

conforme mapa e memorial descritivo assinado pelo técnico em 

agropecuária Renato Zenaro, Crea 1201322014, vinculado ao ART n° 

17T-0.043.412”. O imóvel da Matrícula 1.609, do RGI desta comarca, cuja 

fração acima se refere, possui a seguinte DESCRIÇÃO REGISTRAL (fls. 

122): “imóvel rural denominado ‘Três irmãos’ situado no Lote Primavera no 

Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 726,00ha 

(setecentos e vinte e seis hectares) e os seguintes limites e 

confrontações: partindo do marco OPP, no rumo 90°00’NW, numa distância 

de 2.145,00 metros até encontrar o marco n° 01, cravado na estrada 

divisória da Gleba que se desmembra, dividindo com terras dos Srs. 

Gabriel Antonio Piazza, Antonio Piazza, Augusto A. Colombo e Outros; 

partindo-se deste marco com uma deflexão à direita no rumo de 32°30’NE 

numa distância de 4.040,00 metros até encontrar o marco n° 02, dividindo 

com terras do Sr. Ernesto Ballico do Amaral ainda a direita no rumo de 

90°00’ SE, numa distância de 2.145,00 metros até encontrar o marco n° 2, 

dividindo com terras do lote Vera Cruz; partindo-se deste marco com uma 

deflexão a direita no rumo 30°30’SW, numa distância de 4.040,00 metros 

até encontrar o marco OPP, ponto inicial dividindo com terras do Sr. 

Dalvaci Chisi fechando assim um polígono”.

DESCRIÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: denominado FAZENDA 

RONDINHA, situado no Lote Primavera, Distrito de Primavera do Norte, 

Município de Sorriso/MT, com área de 100,00 (cem hectares), devidamente 

matriculado sob n° 1.609 do CRI de Sorriso/MT, não possuindo edificação 

sobre si, redes de energia elétrica ou água encanada, sendo explorado 

em sua totalidade na atividade agrícola (plantio de lavouras). 

LOCALIZAÇÃO: está localizado em área rural, próximo ao Distrito de 

Primavera do Norte/MT, com acesso pela rodovia BR-163, distante cerca 

de 40km (quarenta quilômetros) da cidade de Sorriso/MT, em zona de 

cultivo de grãos, confrontando com outras áreas também destinadas à 

lavoura. TIPO DE OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA: localizado em região onde 

os outros imóveis rurais também são destinados ao cultivo agrícola (soja 

milho, feijão e algodão). BENFEITORIAS: não possui qualquer tipo de 

edificação sobre si, sendo utilizado somente para o plantio de lavoura, 

tendo 80% (oitenta por cento) de sua área totalmente aberta e preparada 

para o cultivo e 20% (vinte por cento) destinada à reserva natura 

permanente. ESTADO DE CONSERVAÇÃO: condições gerais boas, com 

80% (oitenta por cento) das áreas preparadas para o cultivo de lavoura 

(soja, milho, feijão

e algodão). DO IMÓVEL OBJETO DA AVALIAÇÃO: destinada ao cultivo de 

lavoura (soja, milho, feijão e algodão), possuindo em ambos os casos, bom 

relevo, com necessidade de emprego de curvas de nível e/ou outros 

métodos especiais de controle a erosão, haja vista que se localiza em 

região levemente declinada; A cor e textura do solo da área é boa, 

inexistindo características excedentes de areia na terra, bem como, não 

foi verificada a existência de pedras no solo; Possui uma produção média, 

similar à da região de sua localização, ou seja, superior a 50 (cinquenta) 

sacas de soja por hectare, como informado pelos vizinhos, no momento 

das pesquisas realizadas, demonstrando boa fertilidade do solo, padrão 

na região; apresenta excelente localização em relação às rotas de 

escoamento de produção, possuindo acesso facilitado, pela BR-163, 

saindo tanto para Sorriso/MT, como para Lucas do Rio Verde/MT (fls. 

176).

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: de acordo com o descritivo elaborado pelo 

Téc. Eng. Agrop. Renato Zenaro (CREA 1201322014), o perímetro da área 

objeto da penhora é assim descrito: partindo do marco M-01; deste, 

confrontando com o LOTE VERA CRUZ, seguindo com uma distância de 

537,00 metros e com o azimute de 90°00’00”, chega-se no marco M-02; 
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deste, confrontando com JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, seguindo com uma 

distância de 683,87 metros e com o azimute de 175°34’17”, chega-se no 

marco M-06; deste, confrontando neste trecho com ARCENDI COLOMBRO 

E OUTROS, seguindo com as seguintes distâncias e azimutes: 269,51 

metros e 274°41’21”, chega-se no marco M-07; 202,58 metros e 

205°09’21”, chega-se no marco M-8; 321,33 metros e 276°00’26”, 

chega-se no marco M-09; 734,02 metros e 221°48’53”, chega-se no marco 

M-10; 411,02 metros e 249°04’17”, chega-se no marco M-11, deste, 

confrontando com ERNESTO BALLICO DO AMARAL, seguindo com uma 

distância e 1.782,60 metros e com o azimute de 32°30’00”, até alcançar o 

marco M-01, ponto inicial da descrição deste perímetro.

FIEL DEPOSITÁRIO: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CPF n° 326.642.220-15 (fls. 

83).

VALOR: R$ 5.712.000,00 (cinco milhões, setecentos e doze mil reais), em 

junho de 2016.

DOS ÔNUS (ITEM I): Constam na Matrícula 1.609, do RGI de Sorriso/MT: 

R-9-1.609, de 22/12/08: a PENHORA exequenda; R-10-1.609, de 

11/02/2009: a RETIFICAÇÃO do R-9, para constar que a penhora é tão 

somente de parte do imóvel, com 100,00 ha; AV-11-1.609, de 22/09/2016: 

Carta de Adjudicação, Partilha e Termo de Retificação, expedida nos 

Autos de Inventário dos bens deixados por Angelo Adauto Colombo n° 

460/94, o imóvel desta matrícula coube em sua totalidade à PRISCILA 

HORVATH COLOMBO, CIBELLE TEREZINHA MILLER COLOMBO e 

MAURICIO MILLER COLOMBO, na proporção de 1/3 para cada um; 

AV-12-1.609, de 10/04/2017: a coproprietária Priscila H. Colombo contraiu 

MATRIMÔNIO em 21/01/2011 com Emerson Farias Bispo, pelo regime de 

comunhão parcial de bens. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA, registrada 

no livro n° 159, folha n° 116, do 2º ofício Extrajudicial da Comarca de 

Sorriso/MT, de 05/12/2007: constam como Outorgantes Vendedores: 01) 

PRISCILA HORVATH COLOMBO (CPF n° 699.085.081-72 – residente e 

domiciliada na Rua Surucuá, n° 122, Bairro Otávio Pécora, Campo 

Grande/MS, casada com EMERSON FARIAS BISPO, CPF n/c); 02) CIBELLE 

TEREZINHA MILLER COLOMBO (CPF n° 005.887.669-33, residente e 

domiciliada na Rua São Benedito, n° 404, Bairro Cango, Francisco 

Beltrão/PR)e; 03) MAURICIO MILLER COLOMBO (CPF n° 005.887.719-72, 

residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, n° 3.302, Centro, 

Curitiba/PR), e Outorgante Comprador: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI. Objeto da 

compra: única e tão somente a fração denominada “Fazenda Rondinha”, 

com área de 100,00 há (cem hectares).”

ITEM II: UM IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ÁGUA II, COM ÁREA 

DE 242,0642HA (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS HECTARES, SEIS ARES 

E QUARENTA E DOIS CENTIARES), com a seguinte DESCRIÇÃO 

REGISTRAL: “Imóvel rural denominado Fazenda Água II, situado no Lote 

Valo, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 

346,5642ha¹ (trezentos e quarenta e seis hectares, cinquenta e seis ares 

e quarenta e dois centiares) e os seguintes limites e confrontações: norte: 

Valdocir Paulo Rovaris, leste: margem esquerda da BR-163; sul: José 

Augusto Ascoli e José Amadeu Ascoli; oeste: margem direita do Rio Teles 

Pires. Descrição do perímetro: partindo do marco M-1; deste, confrontando 

neste trecho com Valdocir Paulo Rovaris, seguindo com uma distância de 

1.780,00 metros e com azimute magnético de 144°33’00, chega-se no 

marco M-2; deste, confrontando neste trecho com a margem esquerda da 

Rodovia BR 163, seguindo com uma distância de 1.093,33 metros e com o 

azimute magnético de 234°33’00, chega-se no marco M-3; deste 

confrontando neste trecho com a margem esquerda da Rodovia BR 163, 

seguindo com uma distância de 336,00 metros e com o azimute magnético 

de 227°50’00”, chega-se no marco M-4; deste, confrontando neste trecho 

com a margem esquerda da Rodovia BR-163, seguindo com uma distância 

de 350,00 metros e com o azimute magnético de 216°20’00”, chega-se no 

marco M-5; deste, confrontando neste trecho com José Augusto Ascoli e 

Hosé Amadeu Ascoli, seguindo com uma distância de 1.072,84 metros e 

com o azimute magnético de 304°30’00”, chega-se no marco m-11; 284,00 

metros e 15°45’00” chega-se no marco M-12; 378,00 e 61°20’00”, 

chega-se no marco M-13; 280,79 metros e 93°40’00” chega-se no marco 

M-14;326,00 metros e 165°60’00” chega-se no marco M-15; 289,00 metros 

e 128°15’00” chega-se no marco M-16; 500,00 metros e 80°45’00” 

chega-se no marco M-17; 819,82 metros e 16°20’19” chega-se no marco 

M-1, ponto inicial da descrição deste perímetro”. ¹ - De acordo com o R-9 

da Matrícula, foram transferidas porções de terra, remanescendo, 

atualmente, a área de 242,0642ha (duzentos e quarenta e dois hectares, 

seis ares e quarenta e dois centiares). MATRÍCULA N° 19.462, DO RGI DA 

COMARCA DE SORRISO/MT.

DESCRIÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: denominada FAZENDA ÁGUA II, 

situado no lote Valo, Município de Sorriso/MT, com área de 242,0642ha 

(duzentos e quarenta e dois hectares, seis ares e quarenta e dois 

centiares), devidamente matriculado sob n° 19.462 do CRI de Sorriso/MT, 

não possuindo edificações sobre si, redes de energia elétrica ou água 

encanada, sendo explorado em sai totalidade na atividade agrícola (plantio 

de lavouras). LOCALIZAÇÃO: localizado às margens da BR-163, próximo 

à cidade de Sorriso/MT (cerca de 10km de distância), em área rural, numa 

zona destinada ao cultivo de grãos, confrontando com outras áreas da 

mesma natureza. TIPO DE OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA: localizado em 

região onde os outros imóveis rurais também são destinados ao cultivo 

agrícola (soja milho, feijão e algodão). BENFEITORIAS: não possui qualquer 

tipo de edificação sobre si, sendo utilizado somente para o plantio de 

lavoura, tendo 80% (oitenta por cento) de sua área totalmente aberta e 

preparada para o cultivo e 20% (vinte por cento) destinada à reserva 

natura permanente. ESTADO DE CONSERVAÇÃO: condições gerais boas, 

com 80% (oitenta por cento) das áreas preparadas para o cultivo de 

lavoura (soja, milho, feijão e algodão). DO IMÓVEL OBJETO DA 

AVALIAÇÃO: destinada ao cultivo de lavoura (soja, milho, feijão e 

algodão), possuindo em ambos os casos, bom relevo, com necessidade 

de emprego de curvas de nível e/ou outros métodos especiais de controle 

a erosão, haja vista que se localiza em região levemente declinada; A cor 

e textura do solo da área é boa, inexistindo características excedentes de 

areia na terra, bem como, não foi verificada a existência de pedras no 

solo; Possui uma produção média, similar à da região de sua localização, 

ou seja, superior a 50 (cinquenta) sacas de soja por hectare, como 

informado

pelos vizinhos, no momento das pesquisas realizadas, demonstrando boa 

fertilidade do solo, padrão na região; apresenta excelente localização em 

relação às rotas de escoamento de produção, possuindo acesso 

facilitado, pela BR-163, saindo tanto para Sorriso/MT, como para Lucas do 

Rio Verde/MT (fls. 176).

FIEL DEPOSITÁRIO: JOSÉ AMADEU ASCOLI, CPF n° 369.954.280-72, 

CARMEM LÚCIA FERRONATO ASCOLI, CPF n° 474.858.331-20 e JOSÉ 

AUGUSTO ASCOLI, CPF n° 326.642.220-15.

VALOR: R$ 15.860.046,38 (quinze milhões, oitocentos e sessenta mil e 

quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), em junho de 2016.

DOS ÔNUS (ITEM II): Constam na Matrícula n° 19.462, do RGI de 

Sorriso/MT: AV-1-19.462, de 06/11/2002: Termo de Responsabilidade e 

preservação de floresta ou outra vegetação existente junto ao IBDF-0MT, 

ficando gravada como de utilização limitada 50% do total da propriedade; 

R-6-19.462, de 14/11/2006: HIPOTECA em favor de Banco do Brasil S/A 

(CNPJ n° 00.000.000/4363-05); R-9-19.462, de 05/09/2008: HIPOTECA em 

favor de Multigrain S/A (CNPJ n° 06.963.088/0001-23); R-10-19.462, de 

18/09/2008: HIPOTECA em favor de Banco do Brasil S/A (CNPJ n° 

00.000.000/4363-05); R-11-19.462, de 22/12/2008: PENHORA referente 

aos presentes autos enquanto em trâmite perante à 6ª Vara da Comarca 

de Sorriso, no processo n° 2005/98; R-12-19.462, de 10/08/2009: 

HIPOTECA em favor de COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS 

PRODUTORES DE SORRISO (CNPJ n° 05.112.520/0001-00); AV-13-19.462, 

de 20/01/2010: Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e 

Hipotecária constante na R-6; AV-14-19.462, de 01/04/2010: Retificação e 

Ratificação à Cédula de Crédito Bancário constante na R-10; 

AV-15-19.462, de 12/05/2010: Retificação e Ratificação à Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária constante na R-6; AV-16-19.462, de 17/01/2011: 

Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 

constante na R-6; AV-17-19.462, de 17/01/2011: Retificação e Ratificação 

à Cédula de Crédito Bancário constante na R-10; AV-18-19.462, de 

23/05/2011: DISTRIBUIÇÃO em 09/10/2006 para 3ª Vara da Comarca de 

Sorriso, da Ação de Execução n° 2006/401, tendo como requerente C. 

VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (não consta o CNPJ); 

AV-19-19.462, de 03/02/2012: Retificação e Ratificação à Cédula de 

Crédito Bancário constante na R-10; AV-20-19.462, de 03/02/2012: 

Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 

constante na R-6; AV-21-19.462, de 13/12/2012: DISTRIBUIÇÃO em 

11/04/2012 para 3ª Vara da Comarca de Sorriso, da Ação de Cumprimento 

Provisório de Sentença n° 2523-62.2012.811.0040, tendo como exequente 

SANTO ANDRÉ TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ n° 36.879.849/0001-24); AV-22-19.462, de 

22/04/2014: Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário 

constante na R-10; AV-23-19.462, de 25/02/2015: DISTRIBUIÇÃO em 

07/01/2014, para 1ª Vara da Comarca de Sorriso, da Ação de Execução 
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n° 10257-30.2013.811.0040, Código 107263, tendo como exequente 

FERNANDO MAZIERO POZZOBOM (CPF n° 792.983.541-34); R-24-19.462, 

de 14/12/2015: HIPOTECA em favor do Banco do Brasil, por sua 

Dependência GECOR EST BRASÍLIA – DF (CNPJ nº 00.000.000/4248-03); 

R-25-19.462, de 14/12/2015: HIPOTECA em favor do Banco do Brasil, por 

sua Gerência de Reestruturação de Ativos – GECOR ESTOQUE BRASÍLIA 

(CNPJ n° 00.000.000/4248-03); AV-26-19.462, de 14/12/2015: Retificação 

e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário constante na R-10; 

AV-27-19.462, de 23/02/2018: Retificação e Ratificação à Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária constante na R-6; AV-28-19.462, de 23/02/2018: 

Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário constante na R-10; 

AV-29-16.462, de 23/02/2018: Retificação e Ratificação

à Cédula de Crédito Bancário constante na R-24; AV-30-16.462, de 

23/02/2018: Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia 

constante na R-25, bem como a denominação da cédula que passa a ser 

“Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária”.

DÉBITO EXEQUENDO: R$ 5.141.768,62 (cinco milhões, centos e quarenta e 

um mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), 

em janeiro de 2017 (fls. 196).

DOS BENS: Os bens serão vendidos em conjunto ou separadamente, à 

critério do Leiloeiro, em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se 

encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado, verificar suas 

condições, antes das datas designadas para a alienação. As despesas e 

os custos relativos à transferência patrimonial dos bens, correrão por 

exclusiva conta do arrematante.

DOS ÔNUS HIPOTECÁRIOS E TRIBUTÁRIOS: A hipoteca extingue com a 

arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor 

hipotecário (art. 1.499, VI, do CC). Havendo pluralidade de credores ou 

exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem 

das respectivas preferências, conforme art. 908, do CPC. Não serão de 

responsabilidade do arrematante o pagamento referente a: (I) créditos 

relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou 

a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação 

de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria e 

demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação, 

nos termos do art. 130, ‘caput’ e parágrafo único, do CTN, e; (II) créditos 

que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem –, os quais 

também serão sub-rogados no valor da arrematação, com base no art. 

908, § 1º, do CPC.

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do gestor www.hastavip.com.br, em conformidade 

com o disposto no art. 887, §2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição 

detalhada do imóvel a ser apregoado.

DO LEILÃO: O Leilão será realizado de forma simultânea por meio 

ELETRÔNICO e PRESENCIAL, no site do leiloeiro, com recebimento de 

lances através do Portal www.hastavip.com.br e no plenário do Tribunal 

do Júri do Fórum de Sorriso/MT (Rua Canoas, n° 641, Centro, Sorriso/MT), 

respectivamente, e será conduzido por seu Leiloeiro Oficial, ERICK 

SOARES TELES, matriculado na JUCEMAT sob o nº 26.

DO PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 

bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 

encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do 

Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.

DO PAGAMENTO PARCELADO: Os interessados em adquirir o bem 

penhorado em prestações poderão apresentar: I - até o início do primeiro 

leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do 

bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá, em 

qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e 

por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis (art. 895, §1º, do 

CPC). As propostas deverão ser encaminhadas por escrito para o e-mail: 

contato@hastavip.com.br (art. 895, I e II e §1º, do CPC). A apresentação 

de proposta não suspende o leilão (art. 895, §6º, do CPC) e o

pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda 

que mais vultoso (art. 895, §7º, do CPC).

DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS: Não 

sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente 

o fato ao Juízo, informando, também, os lanços imediatamente anteriores, 

para que sejam submetidos à sua apreciação, sem prejuízo da aplicação 

de sanções legais previstas no art. 897, do CPC. Em 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. O 

inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em 

que se deu a arrematação (art. 895, §4º e 5º, do CPC).

DA COMISSÃO: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial à título de 

comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 

de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está 

incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 

judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 

despesas incorridas. Em caso de acordo, remissão ou adjudicação 

superveniente à designação do leilão será pago ao Leiloeiro comissão no 

patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado, salvo se 

superior à dívida, quando, então, a aludida porcentagem (2%) deverá 

recair sobre esse valor da dívida, a título de reembolso das despesas 

efetuadas. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da 

alienação, o leiloeiro fará jus a comissão de 5% (cinco por cento), prevista 

acima.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO: O pagamento da comissão do Leiloeiro 

deverá ser realizado mediante BOLETO BANCÁRIO, que será enviado por 

e-mail ao arrematante.

Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 

www.hastavip.com.br.

Ficam INTIMADOS da designação supra o exequente, executados e 

interessados, bem como eventuais terceiros, nos termos do art. 889, 

caput e parágrafo único, do CPC.

Sorriso, 1 de agosto de 2018.

DRA. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

Juíza de Direito

ERICK SOARES TELES

Leiloeiro JUCEMAT n° 26

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98835 Nr: 1426-90.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709, SAMUEL DE CAMPOS 

PONTES - OAB:12614-B

 Autos nº 1426-90.2013.811.0040 Código: 98835

 Vistos etc.

 Primeiramente, ante a informação de fl. 207, proceda-se a regularização 

do polo passivo da demanda.

Sem prejuízo, ante o reiterado descumprimento da obrigação pela 

instituição executada, consoante aportado em relatório de fiscalização de 

fls. 206-212, MAJORO a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por 

dia de atraso no cumprimento do determinado nesta decisão.

Desse modo, intime-se a executada para que cumpra a determinação de 

fls. 199 no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, sob pena de decretação 

de outras medidas coercitivas.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Agosto de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96551 Nr: 8513-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 
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- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO CARLOS BRANCO 

JÚNIOR - OAB:SP-86475

 Autos nº 8513-34.2012.811.0040 Código: 96551

 Vistos etc.

 Em análise as manifestações das partes e compulsando detidamente os 

autos verifica-se que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial está 

em dissonância com as determinações exaradas por este Juízo às fls. 

111-115/125-126.

Não obstante, embora a executada tenha mencionado o desconto da taxa 

de administração em 22% não é o que se verifica através dos extratos 

colacionados às fls. 26-31, de modo apenas os valores efetivamente 

pagos das referidas taxas devem ser abatidos da condenação.

Desse modo, REMETAM-SE os presentes autos novamente a Contadoria a 

fim de que esta apure o valor dos honorários sucumbenciais devidos a 

exequente, descontando da condenação as taxas de administração, 

adesão e seguro, além da cláusula penal de 2%, observando 

especificamente os extratos de fls. 26-31.

Após, manifestem-se as partes e conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Agosto de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191024 Nr: 4724-17.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4724-17.2018.811.0040 – Código Apolo: 191024.

 Vistos etc.

 Em análise detida aos autos, observo que embora o exequente tenha 

juntado a certidão de crédito de fls. 06/07, a mesma, por si só, não 

comprova a atuação do causídico/exequente nos autos de n. 

5040-45.2009.811.0040 – Código Apolo: 54702.

 Aliado a isso, convém destacar que o exequente não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou documentos indispensáveis à 

propositura da ação (RG, CPF, comprovante de endereço, etc).

 Sendo assim, INTIME-SE a parte exequente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanando as irregularidades acima apontadas, 

sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, 

parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119275 Nr: 9520-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACY DA SILVA, JOSÉ RENADIO CAVANHOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A, ROMUALDO ZALEVISKI - OAB:12.292/MT, 

ROSANGELA AGNER - OAB:19394/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os Requeridos, 

na pessoa de seus procuradores, para que cumpram voluntariamente a 

sentença no prazo de 15 dias, pagando os haveres de IPTU e 

desocupando o imóvel, com a entrega livre e de pessoas e/ou coisas, 

exceto a máquina de gelo em cubo, que é de propriedade da Exequente, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129080 Nr: 4811-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DIEGO TRZASKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 4811-75.2015.811.0040 Código: 129080

Embargante: Alan Diego Trzaskos

Embargada: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alan Diego Trzaskos, 

pretendendo o embargante a análise de premissa, na qual alega que 

houve omissão na decisão de fl. 119, quanto a revogação da medida 

liminar de busca e apreensão do veículo uma vez que reconheceu a 

quitação dos valores pelo requerido.

À fl. 122 a embargada apresentou impugnação aos embargos de 

declaração.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos.

Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Direto ao mérito, no que tange a alegação da embargante quanto a 

omissão apontada, de fato, este Juízo quando reconheceu o adimplemento 

do débito pelo requerido deixou de consignar acerca da revogação da 

liminar outrora conferida.

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, lhes dando PROVIMENTO, razão 

pela qual REVOGO a liminar de busca e apreensão outrora concedida.

No mais, tendo em vista o teor do presente decisum, consigne-se que o 

prazo para o trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 119 se dará 

a partir da publicação e respectiva intimação desta decisão.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso, 01 de Agosto de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39429 Nr: 2284-34.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Autos n. 2284-34.2007.811.0040 - Código. 39429.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara 
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proceder na forma do Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Relativamente ao pedido de busca via INFOJUD, INDEFIRO o pleito eis que 

a parte exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à 

sua disposição para localizar bens de propriedade dos executados.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 121803 Nr: 451-97.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE, ALTEMIR 

JOSÉ ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora, 

para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória expedida à 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com a finalidade de INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA PARA AUDIÊNCIA, devendo ser comprovado nos 

autos o preparo, para posterior remessa da deprecata via malote digital.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003955-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA MENESES HOLANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ HENRIQUE SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003955-89.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. 

Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, uma vez 

comprovada à relação de parentesco, tal pedido deve ser DEFERIDO. 

Assim e, diante da inexistência de prova acerca dos reais ganhos da 

parte requerida, ARBITRO os alimentos provisórios em 20,96% (vinte 

vírgula noventa e seis por cento) do salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), que serão devidos a partir 

da citação e prosseguir até decisão final da causa. Relativamente ao 

pedido de guarda provisória, postergo a análise para após a realização do 

estudo psicossocial, o qual deverá ser realizado pela equipe técnica 

forense para o caso da sessão de mediação restar infrutífera, visando 

verificar as condições do ambiente familiar em que a menor se encontra 

inserida, assinalando prazo de 30 (trinta) dias. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 15 

de Outubro de 2018, às 13h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado das 

partes a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 03 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003953-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HORLANDO MARINO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003953-22.2018.811.0040 Vistos etc. Considerando que a 

presente ação aponta indícios de menor em situação de risco; 

considerando que o feito versa sobre demanda referente à infância e 

juventude; e, considerando que a Resolução 005/2014/TP/TJMT 

reestruturou a competência das unidades judiciárias do Estado de Mato 

Grosso, de modo que é competência da 2ª Vara Cível desta Comarca 

processar e julgar “com exclusividade, as demandas relativas à infância e 

juventude, cartas precatórias cíveis e, se for o caso, julgar os litígios daí 

decorrentes”, DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo da 2ª 

Vara Cível desta Comarca. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Às 

providências. Sorriso/MT, 03 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 
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PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO)

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 (ADVOGADO)

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO)

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO)

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO)

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 (ADVOGADO)

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO)

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO)

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO)

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO)

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO)

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1003476.67.2016.8.11.0040 Vistos etc. Diante do requerimento e 

documentos apresentados pela requerente AIG Seguros Brasil S/A (Ids. 

1488213 e 14088244), dos quais vislumbra-se que, de fato, efetuou o 

pagamento de R$ 8.075.000,00 (oito milhões, setenta e cinco mil reais), em 

conformidade com o parecer do Administrador Judicial (Id. 14548158), 

DEFIRO o pedido de sub-rogação formulado, devendo constar na lista de 

credores o crédito de R$ 8.075.000,00 (oito milhões, setenta e cinco mil 

reais), na Classe Quirografária para a credora AIG Seguros Brasil S/A, 

permanecendo o saldo remanescente, isto é, R$ 1.323.558,41 (um milhão, 

trezentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta 

e um centavos), na Classe III Quirografário, para a credora Monsanto do 
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Brasil Ltda. Intime-se IMEDIATAMENTE o Sr. Administrador Judicial para 

que providencia a adequação do Quadro Geral de Credores, face a 

proximidade da Assembléia Geral. Intimem-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 03 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005869-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE DE PAULO DIAS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA A SE 

MANIFESTAR QUANTO À DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA NÃO 

CUMPRIDA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003548-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. L. R. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 11/09/2018 às 15H30MIN., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003862-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. V. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 11/09/2018 às 16H, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003675-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON CELIO LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 11/09/2018 às 16H30, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002991-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER JOSE CARBULONI NUNES (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 11/09/2018 às 17H, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001565-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 25/09/2018 às 10h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3548 Nr: 345-05.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACHADÃO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - MAGEL, 

ANTONIO MILTON DO NASCIMENTO, MAURO ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA (BANCO DO 

BRASIL), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no valor de R$ 885,92, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls.1266, sendo que o valor refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38721 Nr: 1600-12.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO, TRANSPORTES LAGO AZUL 

LTDA-ME, ANARA PAULA BERLET TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, Paulo Armando Caetano de 

Oliveira - OAB:12628-b/PR

 “Vistos etc. Inicialmente, verifico que as partes não arrolaram 

testemunhas nos autos, motivo pelo qual DECLARO PRECLUSA a 

produção de prova testemunhal.Outrossim, quanto aos pedidos de 

produção prova documental, prova pericial e de colheita do depoimento 

pessoal do requerido, formulados às fls. 304/306, tenho que devem ser 

indeferidos, uma vez que precluso o primeiro, ao passo que os demais se 

mostram desinfluentes ao desfecho da lide, afigurando-se meramente 

protelatórios (art. 370, parágrafo único, CPC). Com efeito, a pretendida 
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prova documental não tem cabimento a esta altura do trâmite processual, 

nos termos do artigo 434, caput, do CPC, sendo certo que a parte não 

demonstrou quaisquer das hipóteses aludidas no artigo 435 do CPC que 

pudessem afastar a preclusão da produção da prova. De sua vez, quanto 

à prova pericial, da análise da causa de pedir da ação denota-se que o 

seu exame pressupõe o cotejo entre as disposições contratuais e o 

regime jurídico aplicável, ou seja, não demanda aferição de questões 

fáticas e complexas a reclamar prova pericial, o que não significa dizer 

que, em caso de eventual acolhimento dos argumentos dos embargantes, 

novos cálculos não tenham que ser elaborados pelo credor, 

adequando-os às determinações da sentenças, inclusive para fins de 

eventual compensação, eventos esses passíveis de realização em sede 

de liquidação e execução. Por fim, quanto ao pleito de depoimento pessoal 

do requerido, uma instituição financeira, não se vislumbra qualquer 

pertinência na prova, que em nada contribuirá para a solução do caso, já 

que toda a matéria objeto de discussão é extraída de documentos e 

contratos juntados aos autos, sendo certo que a parte não se 

desincumbiu de demonstrar a relevância da providência na espécie 

vertente. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de fls. 

304/306.Desse modo, DECLARO ENCERRADA a instrução probatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108646 Nr: 1126-94.2014.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCERLoPCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJP, MG, RCGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROTTER MEDA - 

OAB:25630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 NTIMAR A EMPRESA VILELA COMÉRCIO DE CEREAIS E INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA, para que apresente dados bancários para efetivação 

de transferência de valores, conforme determinação judicial dos autos 

supracitados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106110 Nr: 9185-08.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Código: 106110

Vistos etc.

Considerando que as partes não foram intimadas da decisão retro, bem 

como para a solenidade aprazada para esta data, REDESIGNO a audiência 

anteriormente designada para o dia ___ de ___ de 2018, às ___h___min.

Intimem-se as partes.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 01 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98350 Nr: 894-19.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO NORDESTE, ASSOCIAÇÃO SANTA 

TEREZINHA - REPRES.ARIOSVALDO SANTOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: isael bernardo de oliveira - 

OAB:6.814, RÔMULO GONÇALVES BITTENCOURT - OAB:32.174 DF

 “Vistos etc. Inicialmente, HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha, conforme pleito de item 5 acima. DECLARO ENCERRADA a 

instrução probatória. Assim, DÊ-SE vista às partes o prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a apresentação das razões 

finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Na sequência, conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados.” Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 

17h48min encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de 

Gabinete, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 165375 Nr: 679-04.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865

 “Vistos, etc. Tendo em vista a renúncia ao mandado pelo advogado da 

embargante, que foi cientificada em 01/06/2016, portanto, há mais de 10 

(dez) dias anteriores à data desta audiência, deixo de aplicar o artigo 362, 

§ 2º, do CPC. Desse modo, INTIME-SE, pessoalmente, a embargante para 

que promova a regularização de sua representação processual, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de não colheita da prova pretendida, com a 

devolução da missiva ao juízo deprecante.

Regularizada a representação, RETORNEM conclusos para designação da 

audiência.

Caso contrário, CERTIFIQUE-SE, ficando, desde já, INDEFERIDA a colheita 

da prova, devendo os autos ser devolvidos ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens de estilo.

Cientifique-se o juízo deprecante acerca deste despacho.

Cumpra-se expedindo o necessário.”

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h56min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei 

o presente termo.

Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104713 Nr: 7785-56.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANDINI & PANDINI LTDA - PANDINI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, ADAIR ALBERTO PANDINI, VÂNIA CRISTINA ROSSARI 

PANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 “Vistos etc. De início, DEFIRO a juntada da carta de preposição conforme 

item 2 acima.No mais, uma vez que não foi apresentado rol de 

testemunhas nos autos, DECLARO PRECLUSA a produção de prova 

testemunhal pelas partes.Outrossim, quanto aos pedidos de produção de 

prova pericial e de colheita do depoimento pessoal do embargado, 

formulado à fl. 282, tenho que devem ser indeferidos, uma vez 

desinfluentes ao desfecho da lide, afigurando-se meramente protelatória 

(art. 370, parágrafo único, CPC). A primeira – prova pericial – porque, da 

análise da causa de pedir dos embargos (nulidade e ilegalidade das 

cláusulas contratuais), denota-se que o seu exame pressupõe o cotejo 

entre as disposições contratuais e o regime jurídico aplicável, ou seja, não 

demanda aferição de questões fáticas e complexas a reclamar prova 

pericial, o que não significa dizer que, em caso de eventual acolhimento 

dos argumentos dos embargantes, novos cálculos não tenham que ser 

elaborados pelo credor, adequando-os às determinações da sentenças. A 

segunda – depoimento pessoal do embargado, uma instituição financeira – 
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porquanto não se vislumbra qualquer pertinência na prova, que em nada 

contribuirá para a solução do caso, já que toda a matéria objeto de 

discussão é extraída de documentos e contratos juntados aos autos, 

sendo certo que a parte não se desincumbiu de demonstrar a relevância 

da providência na espécie vertente. Com esses fundamentos, INDEFIRO 

os pedidos de fl. 282.Desse modo, DECLARO ENCERRADA a instrução 

probatória.Assim, DÊ-SE vista às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, a iniciar pelo autor, para a apresentação das razões finais escritas, 

nos termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil. Na sequência, 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados.” Nada mais 

havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h29min encerrasse o 

presente termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei o presente 

termo.Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 10996 Nr: 153-96.2001.811.0040

 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: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIN RAISER (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, JULIANO 

TRAMONTINA - OAB:4728-B, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84551 Nr: 3809-12.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, ARI 

PAULO GELLER, MARISA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 Ressalto, ainda, que comando final da decisão, que determina o 

desentranhamento dos documentos de fl.s 1172/1173, na medida em que 

não aguarda relação com o objeto dos embargos de declaração, deverá 

ser regularmente cumprido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

embargos de declaração de fls. 1228/1238 para determinar o 

sobrestamento do cumprimento da decisão de fl. 1221, até o julgamento 

definitivo do Agravo de Instrumento n. 10006697-13.2018.811.0040, 

ressalvando o disposto no parágrafo acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21337 Nr: 1499-77.2004.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON 

CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 

98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO DA PERICIA PARA 

O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 12H00, NO EDIFICIO DO FORUM 

DESTA COMARCA, QUERENDO DEVEM OS MESMOS COMPARECER 

ACOMPANHADOS DE SEUS ASSISTENTES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121259 Nr: 90-80.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS, MARCIELI DESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES E PERAZZOLI LTDA ME, ORIDES 

MARIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216, FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 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. Em caso de provas testemunhais, 

apresentem rol nominal com qualificação completa.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138110 Nr: 9685-06.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINO TRAÇO ARQUITETURA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671

 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. Em caso de provas testemunhais, 

apresentem rol nominal com qualificação completa.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138110 Nr: 9685-06.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINO TRAÇO ARQUITETURA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42790 Nr: 5663-80.2007.811.0040

 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
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 PARTE AUTORA: ISOLDI MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI JOSE SONEGO - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERMES DA SILVA, 

para devolução dos autos nº 5663-80.2007.811.0040, Protocolo 42790, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167091 Nr: 1662-03.2017.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILENE DE SOUSA SILVA, Filiação: 

Maria Zuleide de Sousa e Altino Barbosa da Silva, data de nascimento: 

23/09/1998, brasileiro(a), natural de Santa Luzia-MA, Telefone 66 9 9719 

4927. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PARA 

APLICAÇÃO DE MEDIDAS PERTINENTES AOS PAIS, em desfavor de 

MARLENE DE SOUSA SILVA, DADA A SITUAÇÃO INCIAL DE GESTAÇÃO, 

e esteve abrindo mão do seu filho por não ter condições de criar, em 

conformidade da lei federal 8069-90 art.129.

Despacho/Decisão: Código Apolo nº: 167091.Vistos, e etc.Considerando a 

inexistência de CPF da requerida nos autos, deixo de proceder à busca de 

endereço junto ao Sistema Bacenjud, vez que tal dado é imprescindível 

para a pesquisa.No mais, PROCEDA-SE a senhora gestora judiciária, a 

busca de endereço junto o SIEL e RENAJUD, nos termos da decisão retro, 

observando os dados de fls. 10.CUMPRA-SE o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 18 de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 31 de julho de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172841 Nr: 5091-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPE, MPRF, DLDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILENE DE SOUSA SILVA, Filiação: 

Maria Zuleide de Sousa e Altino Barbosa da Silva, data de nascimento: 

23/09/1998, brasileiro(a), natural de Santa Luzia-MA, Telefone 66 9 9719 

4927. 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 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR COM 

PEDIDO LIMINAR DE ACOLHIMENTO E SUSPENSÃO DO PODER FAMÍLIAR, 

EM FACE DE MARILENE DE SOUSA SILVA, QUE TERIA MANIFESTADO 

DESEJO DE DOAR SUA FILHA DESDE ANTES O NASCIMENTO, COM 

FULCRO NO ART.1638 DO NCPC, BEM COMO O ART.24 DO ECA.

Despacho/Decisão: Código Apolo nº: 172841.Vistos, e etc.Considerando a 

inexistência de CPF da requerida nos autos, deixo de proceder à busca de 

endereço junto ao Sistema Bacenjud, vez que tal dado é imprescindível 

para a pesquisa.No mais, PROCEDA-SE a senhora gestora judiciária, a 

busca de endereço junto o SIEL e RENAJUD, nos termos da decisão retro, 

observando os dados de fls. 53.CUMPRA-SE o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 18 de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 02 de agosto de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002405-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBINO RIGATTI (EXECUTADO)

ELIANDRO RIGATTI (EXECUTADO)

ALYNE MARLA AGASSI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001189-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE JESUS PEGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001189-97.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 32.673,96; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CLEITON DE JESUS PEGO Parte Ré: RÉU: 

BANCO PAN S.A. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002607-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ANTONIO BUFFON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)
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MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002607-70.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: FABIANO ANTONIO BUFFON Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO 

SA VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003332-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU ROPELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ZIMPEL (REQUERIDO)

MILTON HENRIQUE ZIMPEL (REQUERIDO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (REQUERIDO)

SERGIO RUDIMAR ZIMPEL (REQUERIDO)

AIRTON FRANCISCO ZIMPEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERCIO ERNO KETZER OAB - MT0005072A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003332-59.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 430.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[ARRENDAMENTO RURAL, PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, Adjudicação Compulsória, Desmembramento]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIRCEU ROPELLI Parte Ré: 

REQUERIDO: SERGIO RUDIMAR ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLENBACH 

ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, 

CARLOS ROBERTO ZIMPEL VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos 

para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, 

NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003332-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU ROPELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ZIMPEL (REQUERIDO)

MILTON HENRIQUE ZIMPEL (REQUERIDO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (REQUERIDO)

SERGIO RUDIMAR ZIMPEL (REQUERIDO)

AIRTON FRANCISCO ZIMPEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERCIO ERNO KETZER OAB - MT0005072A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003332-59.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 430.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[ARRENDAMENTO RURAL, PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, Adjudicação Compulsória, Desmembramento]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIRCEU ROPELLI Parte Ré: 

REQUERIDO: SERGIO RUDIMAR ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLENBACH 

ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, 

CARLOS ROBERTO ZIMPEL VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos 

para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, 

NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003528-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTECIR BERTUOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME (RÉU)

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (RÉU)

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0015962-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003528-63.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 282.357,68; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ALTECIR BERTUOL Parte Ré: RÉU: R. P. 

DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME, SORRISO LOTEAMENTO URBANO 

LTDA, SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME VISTOS. 1. Em prosseguimento 

ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos 

para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, 

NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003528-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTECIR BERTUOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME (RÉU)

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (RÉU)

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0015962-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003528-63.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 282.357,68; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ALTECIR BERTUOL Parte Ré: RÉU: R. P. 

DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME, SORRISO LOTEAMENTO URBANO 

LTDA, SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME VISTOS. 1. Em prosseguimento 

ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos 

para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, 

NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000953-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DE MIRANDA (AUTOR)

ALEX FERNANDO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COLONIZADORA SORRISO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HELENA SOUZA THEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

VILSON DELMAR THEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000953-48.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 45.280,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[COMPROMISSO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALEX 

FERNANDO COSTA, MICHELE DE MIRANDA Parte Ré: RÉU: 

COLONIZADORA SORRISO LTDA - ME VISTOS. 1. Em prosseguimento ao 

feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos 

para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, 

NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002077-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR BATTAGLINI (AUTOR)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (AUTOR)

VILMA PIVA BATTAGLINI (AUTOR)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (AUTOR)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (AUTOR)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

RENATO ALVES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - 630.387.141-00 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Haroldo Canavarros Serra (RÉU)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002077-66.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, RENATO 

ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, 

VILMA PIVA BATTAGLINI, POR DO SOL URBANIZACOES LTDA, CENTRO 

OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME PROCURADOR: RICARDO ALVES 

ATHAIDE Parte Ré: RÉU: BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, HAROLDO CANAVARROS 

SERRA VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002494-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J ZENATO MROGINSKI REPRESENTACOES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE ZANONI OAB - SP229125 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELLO & MELLO JUNIOR LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLICIA SANTOS MATOS OAB - BA27678 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002494-53.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[MARCA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: J ZENATO 

MROGINSKI REPRESENTACOES - ME Parte Ré: RÉU: MELLO & MELLO 

JUNIOR LTDA - EPP VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005661-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM PEREIRA DE ALCONCHEL (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 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005661-44.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 23.031,38; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CARMEM PEREIRA DE ALCONCHEL Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000286-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA (AUTOR)

EDEMAR ANTONIO VEDANA (AUTOR)

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000286-62.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 476.990,40; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[BANCÁRIOS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SENIRA MARIA VEDANA 

DUTRA, EDEMAR ANTONIO VEDANA, ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA 

Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. 1. Em prosseguimento 

ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos 

para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, 

NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001481-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO CESCON (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001481-19.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 79.900,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[COMPROMISSO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELSIO 
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CESCON Parte Ré: RÉU: CONSTRUTORA BS S.A. VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52322 Nr: 2839-80.2009.811.0040

 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: MARILENE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DILCEU DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, informar a conta poupança aberta em nome do 

infante para expedição do alvará para transferência do crédito existente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117128 Nr: 8020-86.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACHINELLO METALURGICA E PREMOLDADOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido a restituir a parte autora a quantia de R$ 16.347,03 (dezesseis 

mil, trezentos e quarenta e sete reais, com três centavos), acrescido de 

com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do efetivo desembolso.Condeno a parte vencida ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 

2º, do NCPC.Havendo recurso de apelação, oportunize a apresentação de 

contrarrazões, após remeta-se os autos ao E. TJ, para processar e 

julgar.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189792 Nr: 3985-44.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:13372

 Vistos.

Colha-se parecer ministerial.

Após, conclusos.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002555-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA COSTA NETO OAB - MT0003710A (ADVOGADO)

ISABEL SCHEFFEL OAB - MT0017220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002555-74.2017.8.11.0040. AUTOR: 

COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD 

RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Vistos etc. 

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002555-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA COSTA NETO OAB - MT0003710A (ADVOGADO)

ISABEL SCHEFFEL OAB - MT0017220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002555-74.2017.8.11.0040. AUTOR: 

COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD 

RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Vistos etc. 

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002841-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE QUESADA MANDOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (RÉU)

SECRETARIA DA FAZENDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002841-18.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VIVIANE QUESADA MANDOTTI RÉU: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO Vistos etc. Designo audiência preliminar para o dia 13/09/18, 

às 13 horas e 30 minutos a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 

Nos termos do art. 1.059, do NCPC c/c art. 2º da Lei n. 8437/92, intime-se 

a Fazenda Pública para se manifestar quanto a liminar perquirida na inicial, 

no prazo de 72 horas, intimando-a da audiência acima e citando-a, 

inclusive, para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003012-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO OAB - MS7899 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003012-72.2018.8.11.0040. AUTOR: ZE 

AUGUSTO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista a decisão do STJ 

que afetou o EREsp n. 1.1.63.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

determinando a suspensão do processamento dos feitos que versem 

acerca da inclusão/exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo 

do ICMS – energia elétrica, por força do art. 1.037, II, do CPC, FICARÁ O 

FEITO SOBRESTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E 

IMPUGNAÇÃO, ao menos até o deslinde da controvérsia junto ao STJ. 

Diante do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016 encaminhado pelo 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso requerendo a dispensa da 

realização da audiência de conciliação nas causas da Fazenda Estadual e 

de suas autarquias, bem como em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Após, 

manifeste-se o autor, querendo, em tréplica. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001985-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do requerido 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ XAVIER DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004163-73.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SERGIO LUIZ XAVIER DE MATOS RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SORRISO - MT Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SERGIO LUIZ 

XAVIER DE MATOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 14354989. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 116343 Nr: 7357-40.2014.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

17, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar executado em custas, uma vez que é isento, nos 

termos do artigo 4º, inciso I, da Lei n. 9289/96.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129093 Nr: 4815-15.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR JOSÉ CONRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 
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no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92541 Nr: 4190-83.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI DE MORAES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99851 Nr: 2535-42.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO POTES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 157620 Nr: 7859-08.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126774 Nr: 3467-59.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORZILA DOVIGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005283-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1005283-88.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar da sentença bem como a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVAL VAGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003233-26.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar da sentença, bem como a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MIGUEL AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000320-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA CLAUDIA MIGUEL 

AZEVEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de reclamação proposta por 

ANA CLAUDIA MIGUEL AZEVEDO em face de VIVO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; b) 

a condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado qualquer compra 

junto a empresa reclamada, foi surpreendida com uma anotação em 

órgãos de proteção ao crédito por ele efetuada. Audiência de conciliação 

realizada restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte da reclamante, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Pois bem, no que diz com o mérito, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 
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responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com o 

reclamante. Os documentos que acompanham a contestação indicam que 

a reclamante, ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação 

dos serviços ofertados pela empresa reclamada, pois há assinatura do 

reclamante. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. Importa 

frisar que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como 

autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância 

de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, 

estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o reclamante 

deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, 

caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, 

incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente 

a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81), bem 

como ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor da 

douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais 

arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003962-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTIANE SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1003962-18.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Reclamada da r. sentença do ID 13214254, tendo em vista que não houve 

publicação no DJE em nome do advogado, vez que ainda não havia sido 

habilitado no Sistema, bem como do prazo para recurso e, para querendo 

se manifestar sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 

14158907, em 05 (cinco) dias. Sorriso, 03 de agosto de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006794-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1006794-24.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005313-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENO DALLA ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 10:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. E ainda, para informar aos autos, no prazo de 05 dias, 

endereço atualizado da parte reclamada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES RODRIGUES JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Proc. 1001830-22.2016.8.11.0040 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 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 
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2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar as partes 

da sentença proferida nos autos ID. 11029579, bem como intimar o 

advogado do Reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 

11290971. Sorriso/MT, 03 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES RODRIGUES JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Proc. 1001830-22.2016.8.11.0040 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 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar as partes 

da sentença proferida nos autos ID. 11029579, bem como intimar o 

advogado do Reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 

11290971. Sorriso/MT, 03 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELI QUERLAINE JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002843-22.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006757-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA SILVA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 10:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FERREIRA MACARO (REQUERENTE)

ERONI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FERREIRA MACARO (REQUERENTE)

ERONI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010675-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERRONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LEONI APARECIDA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLELSON ARAGAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1002815-54.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida , vez que o patrono não havia sido 

habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

1114237, bem como impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.11402543, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. O referido é verdade e dou 

fé. Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006343-96.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ROZINHA TOMAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1006343-92.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

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. PJEC 1006478-11.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROSSET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1002445-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SERGIO 

ROSSET REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Como é sabido, o 

Município de Sorriso não adota política conciliatória em demandas judiciais, 

diante do que tal ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e 

gerado deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos 

efeitos da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt 

no AgRg no Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª 

Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face 

dessa realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, dispenso a 

realização de audiência de conciliação e determino o cumprimento do 

seguinte trâmite processual: 1) cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 2) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias; 3) conclusos para 

análise. SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ABREU FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003377-63.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRE DE ABREU FRANCA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

ANDRE DE ABREU FRANCA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado, apenas juntando telas de sistemas internos Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 
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o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos 

impugnados, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004743-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RODRIGUES VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004743-40.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SILVIO RODRIGUES VIEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Trata-se de 

ação proposta por SILVIO RODRIGUES VIEIRA JUNIOR em face de 

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO. em que pretende: a) a declaração 

de inexistência de débito; b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, apta a 

justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". A empresa reclamada alega e demonstra que o 

reclamante apresenta outras restrições, no intuito de aplicabilidade da 

Sumula 385 STJ, contudo, todas as outras anotações são posteriores a 

restrição discutida. No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 
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corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (tres mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, sendo que, o reclamante possui outras anotações junto ao 

órgão de proteção ao credito. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que 

o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No 

caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais excludentes. 

Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, 

pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, 

eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar 

concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

21 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 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. PJEC 1005649-30.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar novamente a parte recorrida do 

recurso interposto, tendo em vista que não houve a publicação no DJE, 

para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 

de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ROSA DA SILVA 85442682934 (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ROSA DA SILVA 85442682934 (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003449-50.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LUZIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003449-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VIVIANE LUZIA GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

VIVIANE LUZIA GOMES em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que 

houve a cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É 

o relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA FERNANDA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)
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JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001079-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALDA FERNANDA MARTINS 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, 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. Intimem-se. IV - Com o trânsito em julgado - e 

cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se. SORRISO, 26 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA MOREIRA DE SOUSA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1002943-74.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida , vez que o patrono não havia sido 

habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

11169248. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 03 de agosto de 

2018 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. E ainda, para no prazo de 05 dias, corrigir a 

incongruência da petição inicial em relação à parte reclamada, visto que 

encontra-se cadastrado o Banco Bradesco S/A no Pólo Passivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000717-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES DA ROSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por CARLOS 

ALBERTO RODRIGUES DA ROSA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, alegando, em suma, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com o reclamado, apto a justificar a inscrição. 

Postulou a declaração de inexistência da dívida, bem como a reparação 

pelos danos morais suportados. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) Dispensado o relatório. No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se a 

assinatura constante no contrato é ou não da reclamante, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 
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desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002959-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARDONIO DA PENHA AVELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002959-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARDONIO DA PENHA 

AVELINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por MARDONIO DA PENHA AVELINO em face de BANCO 

BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de crédito e o 

reclamado foi devidamente notificado, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002456-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 13:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SALETE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002963-65.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANA SALETE PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

ADRIANA SALETE PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que 

houve a cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É 

o relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos 

impugnados, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 
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descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003490-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ALVES FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003490-17.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que não houve 

publicação da sentença no DJE, sendo que a parte reclamada não foi 

intimada da sentença proferida. Razão pela qual, impulsiono esses autos a 

fim de intimar a parte reclamada da sentença proferida no ID. 11172269 O 

referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-98.2015.8.11.0040

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:

CIRO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003438-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 14:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002933-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLALOFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ENXOVAIS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 14:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LINS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003124-75.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida , vez que o patrono não havia sido 

habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

11183747. Bem como impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

da parte reclamada do Recurso Inominado interposto no de Id. 11570238, 

para que, querendo, apresente resposta no prazo de 10 (dez) dias. O 

referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002829-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILAIA CESARIO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1002829-38.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que não houve 

publicação da sentença no DJE, sendo que a parte reclamada não foi 

intimada da sentença proferida nos autos. Razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença proferida no 

ID. 11174109 O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 03 de agosto de 

2018 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000793-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE JUVENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON BARBOSA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000580-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE DULCE REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 
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(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)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 15:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MUNARO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

METALURGICA TRAPP LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

 

Processo: 1001411-65.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

que nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte reclamante da sentença proferida nos autos 

ID.11187787, bem como para se manifestar sobre os documentos juntados 

nos IDs. 11723871/11723917/12541439/1241754/12541863, no prazo de 

10 (dez) dias. Sorriso/MT, 03 de Agosto de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002825-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1002825-98.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que não houve 

publicação da sentença no DJE, sendo que a parte reclamada não foi 

intimada da sentença proferida nos autos. Razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença proferida no 

ID. 11249213. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 03 de agosto de 

2018 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002699-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ESTEVAM FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1002699-48.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar 

sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 11642899. E a 

intimação da sentença proferida nos autos ID.11188686. Sorriso, 03 de 

Agosto de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002062-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ANE BARROS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO 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 Processo: 1002062-97.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que não houve 

publicação da sentença no DJE, sendo que a parte reclamada não foi 

intimada da sentença proferida nos autos. Razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença proferida no 

ID. 11254039 O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 03 de agosto de 

2018 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004094-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA FRAZAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1004094-75.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante da sentença do 

ID. 13040694, bem como dos Embargos de Declaração, para querendo 

apresentar resposta no prazo de 05 dias. Sorriso/MT, 03 de agosto de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 52746 Nr: 3057-11.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO CONTE ZUANAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068 B, 

LUCIANA DE LIMA - OAB:149020/SP, RONALD RUDÁ RENNER - 

OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, especialmente em 

cumprimento ao inciso II do artigo 13 da Resolução 03/TJ-MT de 12 de abril 

de 2018, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora (advogado) 

para que promova a distribuição do Cumprimento de Sentença no sistema 

PJE, digitalizando e juntando naquela plataforma os documentos 

necessários ao deslinde processual, bem como para que compareça 

nesta secretaria, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para fazer a 

retirada da petição de protocolo n.º A292301 (requisição de cumprimento 

de sentença).

Sorriso/MT, 02 de agosto de 2018.

 Kelly Cimi

Analista Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-88.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIRIO KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO BIANCHIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010483-88.2016.8.11.0040. REQUERENTE: VALDELIRIO KRUG 

REQUERIDO: AMARILDO BIANCHIN Vistos etc. A parte reclamante saiu 

devidamente intimada da audiência para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (Num. 

13340322), contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer 

qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, resta 

inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a 

parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que 

data de mais de 02 (dois) meses a última intervenção. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 26187 Nr: 770-17.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo nº. 770-17.2005.811.0040.

Código nº. 26187.

Ação Penal.

Vistos etc.

Considerando que tanto acusação, quanto defesa supriram redação dada 

pelo art. 422 da Lei 11.689/08, dou seguimento ao feito.

 Uma vez preparado o processo e, inexistindo nulidades a serem sanadas, 

tampouco diligências a serem realizadas, DETERMINO que o acusado 

Vilmar Fagundes seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, na 

Sessão designada para o dia 06 de agosto de 2018, às 08h30min.

Providencie o cartório a intimação pessoal dos jurados, do réu e da ilustre 

Defensora Pública, da ilustre agente ministerial e das testemunhas 

arroladas pela acusação nas fls. 354 e pela defesa nas fls. 356 e 356v 

dos autos, para comparecerem a Sessão de Julgamento agendada [art. 

431 do CPP].

Providencie-se a Sra. Gestora o preparo do presente processo para o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.

Expeçam-se os ofícios necessários de reforço policial de modo a garantir 

a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.

Defiro a utilização em Sessão de Julgamento, dos recursos audiovisuais, 

para ambas as partes. Cientifique as partes.

Indefiro o pedido da defesa de fl. 356v, terceiro parágrafo, tendo em vista 

que o Tribunal do Júri não dispõe de tal equipamento, bem como será 

oportunizado ao réu como de costume os áudios das testemunhas que por 

ventura não queiram ser ouvidas perante o réu.

Providência a Sra. Gestora o necessário para o cumprimento ao parágrafo 

único do artigo 472 do CPP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso - MT, em 02 de março de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 186871 Nr: 2233-37.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT

 Vistos, etc.

 Antes de analisar a defesa prévia acostada aos autos pela Defesa, 

designo audiência para realização de proposta de suspensão condicional 

do processo para o dia 27 de agosto de 2018, às 15h00min, pois 

analisando a conduta perpetrada pelo acusado bem como a Folha de 

Antecedentes Criminais, vê-se que o mesmo se amolda aos requisitos do 

benefício expostos no art. 89 da Lei 9.099/95.

Intime-se o acusado e o Ilustre Advogado.

Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 180935 Nr: 9626-47.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FERNANDO RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO RUGINSKI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 INTIMAR A NOBRE ADVOGADA DRA. ISABELA BRESSAN MANZ, PARA 

QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPAREÇA PERANTE A 

SECRETARIA DA 1ª VARA CRIMINAL JUNTAMENTE COM SEU ASSISTIDO 

MARCIO FERNANDO RUGINSKI, COM OBJETIVO DO MESMO ASSINAR A 

PETIÇÃO DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL 

DO PROCESSO, BEM COMO R DECISÃO A QUAL DESTINA O VALOR 

PAGO A TÍTULO DE FIANÇA PARA O CONSELHO DA COMUNIDADE 

DESTA COMARCA DE SORISO/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184836 Nr: 756-76.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON JOSE MATIAS DA ROCHA, DANIELY 

BRILHANTE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:12292

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa da acusada 

Daniely Brilhante Nascimento nas fls. 189/190, solicitando autorização 

para se ausentar da Comarca de Sorriso para visitar seu 

companheiro/cônjuge Luan Raniere Solino da Silva, que encontra-se detido 

na Penitenciária Osvaldo Florentino em Sinop.

Parecer Ministerial, fl. 192.

Pois Bem.

Quanto à retirada da tornozeleira eletrônica da acusada Daniely.

Preliminarmente, importante anotar que a retirada da tornozeleira eletrônica 

se deu de forma equivocada.

Sem embargo, considerando as peculiaridades do caso, deixo de 

determinar a reinstalação da tornozeleira eletrônica na acusada, uma vez 

que deverá permanecer em prisão domiciliar, cumprindo as 

determinações/condições fixadas na decisão de fl. 120v.

Com relação ao pedido da acusada Daniely de ausentar-se da Comarca.

 Uma vez que é direito do preso receber visitas, e tendo em vista que a 

acusada Daniely é esposa do detido Luan, e que possui duas filhas ainda 

menor de idade que necessitam de contato com o pai, entendo por bem 

autorizar a saída da acusada Daniely Brilhante Nascimento a visitar o seu 

cônjuge Luan Raniere Solino da Silva na Penitenciária Osvaldo Florentino 

em Sinop-MT, apenas no último domingo de cada mês, sem prejuízo de 

atender às demais requisitos do presídio citado.

Expeça-se alvará de autorização.

No mais, cumpra-se conforme decisão de fls. 182/183.
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Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144826 Nr: 1316-86.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Augusto C. da R. 

Bandeira Bastos - OAB:10525

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. SAULO AUGUSTO C. DA R. 

BANDEIA BASTOS, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO EM FACE DE SEU ASSISTIDO, NOS PRESENTES 

AUTOS, HAJA VISTA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160035 Nr: 9174-71.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANISIO WILLE, CESAR JUNIOR NUNES DA 

SILVA, DERLI SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, Jiuvani Leal - OAB:24645/0, JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - 

MT, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057, NÍVIA NAJARA 

FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA POLICIAL FALTANTE, 

ASSIM, PARA A DATA FUTURA REQUISITE O COMPARECIMENTO DO 

MAJOR.

3- Requisite do i. juizo da 2° vara cível desta comarca, se houver, cópia 

integral da representação infracional do adolescente Oséias Oliveira 

Medeiros, referente a ao infracional do artigo 14 e 16 da Lei 10.826/03, 

datado de 14/09/2016, indicando prazo de 15 (quinze) dias para resposta.

4- Vista dos autos ao MPE e DPE, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

para indicação do atual endereço da testemunha Oséias.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

Réu: ___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140790 Nr: 10996-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉBER LUIZ SGARDELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Os requisitos do artigo 89 da Lei 9099/95 encontram-se presentes no 

caso, assim, pelo prazo de 02 (dois) anos, para cumprimento das 

medidas/condições acima especificadas, DEFIRO para este feito o SURSIS 

PROCESSUAL em tablado.

3- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 138777 Nr: 10038-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE FRANCIO GARAFFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Processo n ° 10038-46.2015.811.0040 Código: 138777

VISTOS/MV.

Considerando a petição de fls. 385/390, redesigno oralidade para o dia 

12/12/2018 às 15:00 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 2 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229990 Nr: 18463-80.2016.811.0055

 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: MARCOS ANTONIO BOMBARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 Vistos.

AGUARDE-SE o deslinde dos Autos n. 8721-94.2017.811.0055, em 

apenso, haja vista que fora designada audiência de instrução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243441 Nr: 11540-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEORGE ANDRE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 
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CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RENOVE-SE a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC, como requerido, haja vista se tratar de diligência 

imprescindível para o convencimento do Juízo.

No ponto, deverá a Secretaria de Vara empreender diligências, inclusive, 

via telefone, no intuito de obter resposta dos ofícios encaminhados.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104814 Nr: 3581-94.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA 

SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS RODER DE PAULA - 

OAB:23934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, Regiane Luzia Welter - OAB:10690

 Vistos. (...) De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora 

de dinheiro, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome 

da parte executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, 

alcançando ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se 

colhe dos documentos em anexo. No mais, foram procedidas pesquisas, 

como requerido, nos sistemas Renajud e Infojud, (...) No ponto, no que se 

refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação fiduciária impede que a 

penhora recaia sobre o único veículo encontrado. Afinal, por tal garantia, o 

veículo em questão não pertence à parte executada. Depois, o veículo 

encontrado possui, ainda, anotação de restrição judicial, de modo que 

possuem preferência, na expropriação, para outra(s) execução(ões). Já a 

pesquisa Infojud restou infrutífera. Dessa feita, LAVRE-SE o termo de 

penhora do imóvel indicado à fl. 82-verso, nos termos do artigo 845, § 1º, 

do CPC, INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será 

nomeada depositária fiel do bem. Por conduto do artigo 844 do CPC, é de 

responsabilidade da parte exequente a averbação da penhora no ofício 

imobiliário, EXPEDINDO-SE a respectiva certidão. PROMOVA-SE a 

Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, 

inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no artigo 842 do CPC. 

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão. Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE 

a avaliação, depósito e demais atos de execução até ultimar a 

expropriação do bem indicado, uma vez que o aludido imóvel está situado 

no Município de Conchal/SP e Comarca de Mogi Morim/SP. Por outro lado, 

em relação ao imóvel indicado às fls. 86/87-verso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos cópia legível da 

aludida matrícula (Matrícula n. 40.898), haja vista que apresenta cortes 

laterais às fls. 86-verso e 87-verso. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253455 Nr: 19536-53.2017.811.0055

 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: ANA CAROLINA FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 143/170 foi 

interposto, pela parte requerida tempestivamente. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos 

com carga à Defensoria Pública, a fim de contrarrazoar, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214961 Nr: 5989-77.2016.811.0055

 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: LAURO DIAVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 Vistos.

Considerando o teor da petição e documento de fls. 472/473, REDESIGNO 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 2018, 

às 14h00min.

INTIMEM-SE as partes por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240650 Nr: 8721-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARCO ANTONIO ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BOMBARDA, KATIA 

BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: (a) se o lote n° 04 da quadra 15, matrícula n° 

24.932 fora objeto de contrato de compra e venda entre o “de cujus” 

Marco Antônio Alves de Melo e o demandado Marcos Antônio Bombarda; 

(b) qual fora a forma de pagamento realizada na aquisição do imóvel; (c) 

se o falecido permaneceu residindo no imóvel após a sua alienação; (d) 

em caso afirmativo, a que título continuou residindo no imóvel; (e) se foram 

realizadas construções no imóvel e, em caso afirmativo, quem as custeou; 

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 14h00min, devendo as partes apresentarem rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como procederem à sua intimação, conforme determina o art. 455 do 

CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará 

a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.CIÊNCIA ao MPE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184755 Nr: 2505-88.2015.811.0055

 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: WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 7.967, BEATRIZ AGNES - OAB:OAB/GO 17.378, DOUGLAS 

LOPES LEÃO - OAB:OAB/GO 13.950, WILSON RODRIGUES DE FREITAS 

- OAB:OAB/GO 12.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Conforme já determinado à fl. 119, AGUARDE-SE o deslinde do processo 

n° 20755-09.2014.811.0055 - código: 178625.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186151 Nr: 3665-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA, 

REGINALDO STEFANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 7.967, BEATRIZ AGNES - OAB:OAB/GO 17.378, DOUGLAS 

LOPES LEÃO - OAB:OAB/GO 13.950, WILSON RODRIGUES DE FREITAS 

- OAB:OAB/GO 12.873

 Não havendo questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser 

expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. A par disso, consoante o disposto no artigo 347 do 

Código de Processo Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) 

se a assinatura lançada no recibo de quitação de fl. 116 fora realizada 

pelos sócios proprietários da empresa autora, Sr. Luiz Alberto Gotardo e 

Sra. Vera Lúcia de Araújo Gotardo; (b) se a assinatura lançada no 

documento supracitado foi realizada por Vilson Pinheiro da Silva, 

funcionário da empresa à época dos fatos; (c) se a assinatura posta no 

documento de fl. 119 corresponde à assinatura dos documentos 116 e 

120. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia grafotécnica, a fim de 

esclarecer a origem da assinatura aposta no recibo, e NOMEIO o Instituto 

de Perícias Científicas – IPC(...)ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254474 Nr: 20287-40.2017.811.0055

 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: KEYTYANNE COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, JOSE ROMUALDO CINTRA, MATIAS IMOVEIS CONSULTORIA E 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ELIAS DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 30.590

 Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: (a) a existência de acordo verbal de compra e 

venda dos lotes n° 01, 02 e 10 da Quadra 17, no Loteamento Del Rey, 

firmado pela parte autora e os demandados; (b) a existência, ou não, de 

parceria firmada pelo corretor de imóveis, Sr. Divino Matias, e o pai da 

parte autora, Sr. Sérgio Souza de Oliveira, cuja finalidade era aquisição 

dos referidos lotes; (c) Em caso afirmativo, de que forma ocorreu a 

divisão do pagamento dos lotes, bem como se o pagamento referente aos 

lotes nº 02 e 10 teriam ficado sob a responsabilidade do Sr. Divino Matias, 

após a suposta quebra do acordo; (d) se o recibo acostado à fl. 38 

refere-se ao mesmo pagamento do recibo encartado à fl. 52; (e) Qual o 

vínculo existente entre o Sr. Divino Matias e a demandada Matias Imóveis 

Consultoria de Negócios Imobiliários Ltda. – ME; (f) a que título os lotes n° 

02 e 10 foram transferidos para a sócia da demandada Matias Imóveis 

Consultoria de Negócios Imobiliários Ltda. – ME, Sra. Polliana Mineiro 

Matias, filha do Sr. Divino Matias (fls. 117, 120-verso e 160/160-verso). 

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 16h00min, devendo as partes apresentarem rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como procederem à sua intimação, conforme determina o art. 455 do 

CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará 

a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263190 Nr: 27090-39.2017.811.0055

 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: CRISTIANE SATTLER GHISI, LEANDRO LEOPOLDO 

LAUX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MANOEL BATISTA NETO

 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: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos.

MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo à D. Relatora.

 SUSPENDA-SE o cumprimento da decisão de fls. 369/383-verso apenas 

no que se refere à liminar deferida, conforme determinado às fls. 

415/417-verso.

AGUARDE-SE a realização da perícia já designada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226197 Nr: 15172-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVIRGES GENI SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Steffen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente o recurso de 

apelação às fls. 123/141 pela parte requerente. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da vigência do Código de 

Processo Civil/2015, intimo os advogados da parte requerida para que 

apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178625 Nr: 20755-09.2014.811.0055

 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: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA, 

REGINALDO STEFANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 7.967, BEATRIZ AGNES - OAB:OAB/GO 17.378, DOUGLAS 

LOPES LEÃO - OAB:OAB/GO 13.950, WILSON RODRIGUES DE FREITAS 

- OAB:OAB/GO 12.873

 Vistos.

MANTENHAM-SE os autos suspensos até o julgamento definitivo do 

Incidente de Falsidade Documental nº 3665-51.2015.811.0055 - Código: 

186151, nos termos da certidão de fl. 119.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247282 Nr: 14605-07.2017.811.0055

 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: NADIA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. SANTANA CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Ante o exposto, ACOLHO em parte a pretensão deduzida na inicial, para 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, razão por que 
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CONFIRMO a liminar deferida às fls. 36/37-verso e DECLARO a ilegalidade 

da manutenção da restrição de crédito inserida pela parte demandada em 

nome da parte autora.Ainda, CONDENO a parte demandada ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 9.540,00, com incidência 

de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC, a contar do arbitramento.CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

ARBITRADOS estes em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do § 2º 

do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243442 Nr: 11542-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA CANDIDO CLAUDINO DE LIMA

 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: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Vistos.

RENOVE-SE a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC, como requerido, haja vista se tratar de diligência 

imprescindível para o convencimento do Juízo.

No ponto, deverá a Secretaria de Vara empreender diligências, inclusive, 

via telefone, no intuito de obter resposta dos ofícios encaminhados.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246435 Nr: 13902-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIZY MATOS GARCIA DOS SANTOS

 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: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Vistos.

RENOVE-SE a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC, como requerido, haja vista se tratar de diligência 

imprescindível para o convencimento do Juízo.

No ponto, deverá a Secretaria de Vara empreender diligências, inclusive, 

via telefone, no intuito de obter resposta dos ofícios encaminhados.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209174 Nr: 1336-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA APARECIDA ALVES DA CRUZ, PABLO 

AUGUSTO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 43, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Escoado o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285661 Nr: 13599-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ETHAN NUNES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA DA SILVA ANTUNES - 

OAB:23.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora pretende, com a propositura da vertente demanda, que seja 

determinado à parte demandada a entrega do veículo zero por ela 

adquirido, no prazo de 15 dias, e, ainda, a entrega de um carro reserva, 

nos termos do item "b" de fl. 09, no prazo de 48 horas, com fundamento no 

artigo 303 do CPC e seguintes.

Pois bem.

Dispõe o artigo 303 do CPC:

"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."

Dessa feita, compulsando detidamente os autos, a verdade é que não se 

depara com a "indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, 

do direito que se busca realizar". Logo, tal falha deve ser suprida.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover 

a emenda à inicial, com a "indicação do pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, do direito que se busca realizar", sob pena de extinção.

INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175138 Nr: 17122-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ZANCHI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, 

SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Vistos.

Compulsando os autos e em análise ao andamento processual do vertente 

feito no sistema Apolo, é possível verificar, como indicado na certidão de 

fl. 155, que a decisão de fl. 154 não condiz com o que fora lançado no 

sistema Apolo.

Dessa feita, DETERMINO o cancelamento do andamento processual 

incluído no sistema Apolo no dia 26.07.2018, referente à decisão 

proferida, e PROMOVO, neste ato, o lançamento correto do aludido 

“decisum” redigido nos seguintes termos:

“Vistos.

NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO, ingressou 

com a vertente demanda em face de MARLI ZANCHI RIBEIRO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou o cumprimento do acordo 

(fl. 148).

No mais, foi promovido o desbloqueio do valor penhorado à fl. 141, 

conforme certidão (fl. 151).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS, se houver, pela parte executada.

Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.”

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276522 Nr: 6123-36.2018.811.0055

 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: NELSO ZEILMANN, GERTI ZEILMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO SILVA BARROS, MARIA HELENA 

RONDON LUZ, JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS, MARIA HELENA 

RONDON GARCIA DOS REIS, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, ANA 

SILVA ZARATA LOPES, MANACÁ S/A ARMAZENS GERAIS E 

ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de "ação declaratória de nulidade de ato jurídico, c/c peido de 

nulidade de escrituras públicas de compra e venda; nulidade e 

cancelamento de matrículas imobiliárias, com pedido de indenização por 

dano material e moral, e com pedido de antecipação parcial dos efeitos da 

tutela,", originariamente distribuida na Comarca de Cuiabá/MT.

O Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT declinou a competência em favor 

desta Comarca.

O ato judicial de fl. 56 determinou a emenda da inicial, o que é visto às fls. 

57/58, pugnando a parte autora pela suspensão do feito até que seja 

definida a questão acerca da competência.

Pois bem.

Considerando que se trata de demanda que sequer fora recebida, tal qual 

que o pleito de suspensão fora requerido pela parte autora, não se 

vislumbrando qualquer prejuízo para as partes, DEFIRO o pleito incrustado 

no item "ii" de fl. 58, razão porque SUSPENDO o trâmite do vertente feito.

AGUARDE-SE como requerido.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286103 Nr: 13966-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luciane Woiciechovski, Fabio Deoti Woiciechovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO a liminar para que a parte demandada forneça, 

imediatamente, acompanhamento médico neurológico e oftalmológico, 

sendo certo que, caso o procedimento seja fornecido em outra localidade, 

que disponibilize, ainda, transporte móvel com suporte avançado, além de 

todos os demais tratamentos, eventuais exames, medicamentos e 

cirurgias que se fizerem necessários, comprovando nos autos. Dessa 

feita, caso não realizado no prazo assinalado, deixo, desde já, consignado 

que será procedido bloqueio de conta pública para possibilitar à paciente a 

aquisição do tratamento de que necessita na rede privada.Não obstante o 

cumprimento da determinação anterior, é palpável que o cumprimento da 

carta precatória na Comarca de Cuiabá/MT demandará considerável 

tempo, tempo esse de que não dispõe o paciente. Portanto, considerando 

o direito maior à vida, a presente contenda carece de uma solução eficaz, 

valendo-se dos meios de comunicação disponíveis. Com efeito, a 

Secretaria de Vara deverá, via telefone, contatar o médico regulador 

responsável pelo cumprimento da ordem judicial, comunicando-o da 

vertente decisão, mormente sobre o bloqueio que se fará caso 

transcorrido “in albis” o prazo. Nesse contato, também deverá ser 

disponibilizada ao aludido médico cópia desta decisão e dos documentos 

que acompanham a exordial, de tudo certificado. COMUNIQUE-SE, ainda, o 

gerente do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra/MT, tudo no 

objetivo de que a vertente ordem judicial seja cumprida da forma mais 

célere possível.No ponto, em caso de descumprimento da decisão, 

EXTRAIA-SE cópia do vertente feito, encaminhando ao Ministério Público 

para as providências criminais necessárias.De outra banda, CITE-SE na 

forma requerida.Pelo adiantado da hora e a urgência do caso, SERVE A 

PRESENTE COMO MANDADO E CARTA PRECATÓRIA (12h19min). DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE e à DPE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS, valendo-se dos meios de comunicação à disposição, em 

razão da urgência revelada.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280976 Nr: 9759-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA SUELEN CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Assim, ante as razões apresentadas e visando os princípios norteadores 

do melhor interesse da menor, INDEFIRO o pedido em questão.Diante da 

contestação e documento apresentados às fls. 33/61, INTIME-SE a parte 

autora para exercer o contraditório no prazo de 15 dias.Por fim, CONCEDO 

os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283681 Nr: 12035-14.2018.811.0055

 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: LAUDICEIA ANTUNES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GEROVAL SANCHES ROMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico da parte autora, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC e (b) 

indicar o valor da causa, nos termos do artigo 319, inciso V, do CPC, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

Na mesma oportunidade, considerando que a viúva meeira e a herdeira 

indicadas na inicial constituíram o mesmo advogado, dando a entender a 

inexistência de litígio, o que demonstra a possibilidade de tramitar o 

vertente procedimento como arrolamento sumário, deverá a parte autora 

esclarecer se não deseja que o inventário tramite sob a modalidade de 

arrolamento sumário, conforme o artigo 659 e seguintes do CPC, quando, 

se positiva a resposta, deverá atribuir individualmente o valor dos bens do 

espólio, nos termos do artigo 660, inciso III, do CPC, além de juntar as 

certidões negativas fiscais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 227387 Nr: 16168-70.2016.811.0055

 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: EXDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 209 de 740



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269955 Nr: 1027-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado Dr. José Henrique Cardoso Abrahão 

OAB/MT 5897-A, quanto ao conteúdo da sentença proferida nestes autos: 

"(...) Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da 

ação somente produz efeitos após a homologação judicial.Inexistindo 

óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela exequente 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, por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, 

isento-a de pagamento das custas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências."

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136697 Nr: 6960-38.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGPDD, VPDS, APDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALLA BONA - 

OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora na pessoa de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, indicando bens passíveis 

de penhora.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 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 a parte autora na pessoa de seu procurador, para 

querendo, manifestar-se acerca dos ofícios de fls. 391/419 e 421/479.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260773 Nr: 25424-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes (fl. 60), referente à prestação de alimentos e despesas 

extraordinárias.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 218730 Nr: 8866-87.2016.811.0055

 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: SKG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico que, intimo a parte requerida na pessoa de seu procurador, para 

apresentar memoriais, no prazo legal.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216915 Nr: 7430-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nardo Gasparini - 

OAB:22774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora na pessoa de seu procurador, para 

que informe o endereço atualizado do requerido, a fim de dar cumprimento 

a carta precatória, no prazo legal.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 65374 Nr: 6876-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora na pessoa de seu procurador para 

manifestar acerca do ofício de fls. 368, no prazo de 5 (cinco) dias.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 223640 Nr: 12966-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPE, MFDS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12966-85.2016.811.0055

ESPÉCIE: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

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

PARTE REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL e MARYELLI FELIX 

DA SILVA e ARYELLY FELIX DA SILVA

PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Claudio Pereira da Silva Filiação: Maria Pereira da Silva, 

brasileiro(a), Endereço: (lugar incerto e não sabido)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

SENTENÇA: Vistos.Trata-se de Ação de Destituição do Poder Familiar c/c 

Representação para Apuração de Infração Administrativa e Pedido de 

Alimentos proposta pelo Ministério Público Estadual neste ato 

representando as adolescentes Maryelli Félix da Silva e Aryelli Féllix da 

Silva, em desfavor de Claudio Pereira da Silva, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.Alega em síntese, que conforme documentos que 

instruem a presente ação, notadamente as cópias essências da 

representação para aplicação de medidas de proteção registrada sob o 

cód. 156010, em trâmite nesta Coamrca de Tangará da Serra/MT, o 

requerido descumpriu os deveres decorrentes do poder familiar com 

relação às filhas Maryelli Félix da Silva e Aryelli Féllix da Silva, vez que 

abandonou as adolescentes quando elas contavam comtenra idade, 

deixando-as aos cuidados exclusivos da genitora.Menciona que após o 

abandono da família, esta formada por Maryelli, sua irmã Aryelli e a 

genitora de ambas, a Sra. Maria Marta Félix, o requerido tomou rumo 

ignorado, sendo que apesar de procurado diversas cidades no Estado de 

Mato Grosso e Rondônia, nunca foi encontrado pelos familiares.Ocorre 

que a genitora de Maryelli e Aryelli faleceu no ano de 2012, de modo que 

desde então as irmãs foram encaminhadas para o lar dos tios maternos, o 

casal Maria da Penha e Vitor Rodrigues Chaves.Aduz que em decorrência 

de problemas comportamentais, os tios deixaram de se responsabilizar 

pelas sobrinhas, sendo que Aryelli passou a residir na companhia de sua 

prima Mônica da Penha Aguiar, ao passo que Maryelli não adaptou na 

casa de parentes, o que ocasionou o seu acolhimento institucional na 

Casa do Adolescente de Tangará da Serra, isso em 25/07/2016.Observa 

que no momento do acolhimento, Maryelli alegou que na casa dos tios era 

constantemente agredida por palavras e puxões de cabelo, de modo que 

resolveu fugir da residência, ficando alguns dias escondida em um pasto 

nas proximidades do local, inclusive sem acesso a alimentação, 

oportunidade em que foi resgatada pela equipe do Conselho Tutelar e 

encaminhada para a Casa do Adolescente.Ressalta que após o 

falecimento da genitora, o tio das meninas efetuou diversas buscas 

visando encontrar o pai das menores, não obtendo êxito, o que inclusive 

aumentou as expectativas de Maryelli e Aryelli na espera e reencontro 

com o genitor, ocasionando o enfraquecimento dos vínculos afetivos entre 

as adolescentes e seus respectivos guardiões.Relata que atualmente 

Maryelli não possui nenhum parente que possua interesse em exercer sua 

guarda, sustento e educação, pois tais funções foram abdicadas pelos 

tios, ao passo que seu genitor jamais foi encontrado ou tampouco retornou 

ao lar para exercer as obrigações que lhe são inerentes.Que atualmente 

Maryelli não possui nenhum parente que possui interesse em exercer sua 

guarda, sustento e educação, pois tais funções foram abdicadas pelos 

tios, ao passo que seu genitor jamais foi encontrado ou tampouco retornou 

ao lar para exercer as obrigações que lhe são inerentes.Informa que as 

provas carreadas ao presente feito demonstram o total descaso com que 

o requerido tratou Maryelli e Aryelli, abandonando-lhes à própria sorte, 

deixando as filhas entregues aos cuidados exclusivos da genitora, que 

inclusive veio a óbito, de modo que ambas não desfrutaram da companhia 

e proteção paterna, pois após o abandono o genitor não exerceu o dever 

de sustento, guarda e educação das filhas menores.Desse modo, ante 

tais fatos acima narrados, requer liminarmente a suspensão do poder 

familiar do requerido em relação as filhas Maryelli Felix da Silva e Aryelli 

felix da Silva e a fixação de alimentos provisórios no patamar de 01 (um) 

salário mínimo, e no mérito a procedência do pedido para destituição do 

poder familiar.Instruiu o pedido inicial com os documentos de fls. 09/43.A 

inicial foi recebida e o pedidos liminares foram deferidos às fls. 

44/45.Decisão às fls. 63/64 declinando a competência jurisidicional em 

favor da Comarca de Várzea Grande/MT, sendo que à fl. 71 o feito foi 

remetido novamente a esta Comarca.Devidamente citado (fl. 74), o 

requerido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

contestação (fl. 78).À fl. 82 foi decretada a revelia do requerido.Em 

audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Paula 

Cristina Justino Ferreira, Márcia Regina Ribeiro e Maria da Penha, 

oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela desistência das 

testemunhas faltantes, dando por encerrada a instrução do feito (fls. 

87/90).Memoriais finais apresentados pelo Ministério Público, pugnando 

pela procedência da ação, para destituir o requerido do poder familiar em 

relação as filhas Maryelli Felix da Silva e Aryelli Felix da Silva (fls. 

91/98).Por sua vez, a Defensoria Pública apresentou memoriais finais 

requerendo a total improcedência dos pedidos contidos na exordial (fls. 

102/103).É o breve relatório.Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação de 

Destituição do Poder Familiar c/c Representação para Apuração de 

Infração Administrativa e Pedido de Alimentos proposta pelo Ministério 

Público Estadual neste ato representando as adolescentes Maryelli Félix 

da Silva e Aryelli Féllix da Silva, em desfavor de Claudio Pereira da Silva, 

objetivando a destituição do poder familiar do requerido.Não havendo 

nulidades a declarar nem irregularidades a sanar, uma que vez que as 

partes são legítimas e estão bem representadas, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, assim passo ao 

julgamento do mérito.A presente demanda deverá ser analisada sob o 

manto do princípio da garantia prioritária da criança e do adolescente, 

erigido à ótica dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, 

tais como o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade 

da pessoa humana e à convivência familiar, competindo aos pais e à 

sociedade torná-los efetivos, conforme estabelecido nos arts. 4º e 6° do 

Estatuto da Criança e Adolescente. Vejamos: "Art. 4º 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." "Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os 

fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoa em desenvolvimento." Assim, conforme 

prescreve o artigo 1.634 do Código Civil, constitui dever dos pais:“Art. 

1.634. (...):I - dirigir-lhes a criação e educação;II - tê-los em sua companhia 

e guarda;III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;IV 

- nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos 

pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder 

familiar;V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, 

e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, 

suprindo-lhes o consentimento;VI - reclamá-los de quem ilegalmente os 

detenha;VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 

próprios de sua idade e condição.”Na mesma torrente, o art. 22 do 

Estatuto da Criança e Adolescente: "Art. 22. Aos pais incumbe o dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 

interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais." Desta forma, pode-se concluir que a destituição 

do poder familiar é medida extrema, que só deverá ocorrer nos casos em 

que restem comprovados a falta, omissão ou abuso em relação aos filhos, 

nos termos do artigo 1.638 do Código Civil e artigo 24 do Estatuto da 

Criança e Adolescente, in verbis:“Art. 1.638. Perderá por ato judicial o 

poder familiar o pai ou a mãe que:I - castigar imoderadamente o filho;II - 

deixar o filho em abandono;III - praticar atos contrários à moral e aos bons 

costumes;IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 

antecedente.V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de 

adoção.”"Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder serão 

decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos 

previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento 

injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22." Sendo 

assim, o caso em tela cinge-se a apurar se houve abandono das 

adolescentes por seu genitor, ora requerido.Abandono caracteriza-se 

quando as necessidades e direitos da criança e adolescente são 

negligenciados por seus pais de forma grave ou continuada.Com efeito, 
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verifico pelos relatórios confeccionados pelo Conselho Tutelar, pela 

equipe técnica da Casa do Adolescentes e do juízo, que o requerido não 

dispensou os cuidados necessários para com as filhas, uma vez que 

restou constatado que as adolescentes foram abandonadas pelo genitor 

ainda quando crianças, tomando rumo ignorado.Inicialmente abstrai-se dos 

autos, que a genitora das adolescentes veio a óbito no ano de 2012, 

oportunidade em que Maryelli Felix da Silva e Aryelli Felix da SIlva foram 

residir com os tios maternos, Sr. Vitor Rodrigues Chaves e Sra. Maria da 

Penha, entretanto, observa-se no relatório do Conselho Tutelar que após 

01 (um) ano de convívio com os tios, as adolescentes passaram a 

apresentar problemas comportamentais, vejamos:“(...) Segundo Vitor e 

Maria, o pai das meninas abandonou a família quando as crianças eram 

muti pequenas e nunca mais souberam notícias dele, e que a mãe faleceu 

há aproximadamente 1 ano, quando Vitor e Maria passaram a cuidar de 

maryelli e Aryelli. Segundo os tios, Aryelli tem aparecido com dinheiro em 

casa dizendo sempre que achou na rua, e que já havia acontecido 

situação semelhante envolvendo o padrasto quando a mãe ainda era viva, 

os tios se queixaram também da desobediência das meninas e das 

reclamações que chegam da escola.(...) Na dta de 08 de Abril de 2013, o 

Senhor Vitor voltou a nos procurar e alegou que ele e maria da Penha não 

teriam mais condições de cuidar das meninas, pois maria estaria muito 

doente e não poderia passar nervoso, que estariam chegando muitas 

reclamações da escola e que a cada reclamação Maria da Penha ficaria 

pior. Vitor alega que Maria tem reumatismo, e não tem condições de cuidar 

das sobrinhas. (relatório do conselho tutelar, juntado às fls. 12/17) 

Infere-se que ante o comportamento das adolescentes, os tios maternos, 

Sr. Vitor e Sra Maria da Penha deixaram de se responsabilizar pelas 

sobrinhas, sendo que Aryelli foi residir com a prima Mônica da Penha 

Aguiar, ao passo que Maryelli não se adaptou na casa de parentes, o que 

ocasionou o acolhimento institucional de Maryelli na Casa do Adolescente 

deste município, na data de 25/07/2016.No momento do acolhimento 

institucional da adolescente Maryelli Félix da Silva, esta alegou que na 

casa dos tios era constantemente agredida por palavras e puxões de 

cabelo, o que fez com que ela resolvesse a fugir da residência, ficando 

dias em um pasto próximo do local, inclusive sem alimentação, vejamos o 

que consta no relatório da Casa do Adolescente “(...) Viemos através 

deste informar Maryelli Felix da Silva foi acolhida na data de 25 de julho de 

2016 chegou a instituição com sua higiene pessoal inadequada e com 

semblante abatido. Relato da adolescente que saiu da casa da tia devido 

aos maus tratos, que a tia xingou, puxou seus cabelos e deu murro em 

sua cabeça e que isso acontece frequentemente. Saiu da casa da tia no 

dia 21/07 e ficou perambulando pelas mediações sem banho e alimentação 

até o dia 25/07 que foi localizada nas mediações do córrego na linha 11 

num pasto alongada, resgatada pelo CT e Equipe do Fórum. Segundo a 

adolescente não quer voltar para a casa da tia. (...) (relatório informativo 

Casa do Adolescente, juntado às fls. 103 da medida de proteção)Assim, 

percebe-se que por conta da omissão de seu genitor, a adolescente 

Maryelli Felix da Silva encontra-se, até a presente data, acolhida 

institucional, ao passo que a adolescente Aryelli Felix da Silva encontra-se 

sob a guarda judicial da prima Mônica da Penha Aguiar, deferida por este 

juízo nos autos de medida de proteção, tombada sob o cód.156010. Por 

fim, no que concerne ao abandono das filhas pelo genitor, ora requerido, 

verifica-se nos autos de medida de proteção (cód. 156010) a informação 

de que este possui dependência de álcool e nem mesmo sua genitora tem 

sabe informar seu paradeiro, vejamos:“(...) em relação ao genitor das 

adolescentes, Sr. Claudio Pereira da Silva, foi relatado que era alcoólatra, 

profissão eletricista, genitora Sra. Maria Pereira da Silva, não possuem 

nenhuma informação sobre seu paradeiro, que quando o casal se 

separou, Maryelli tinha 05 anos de idade. O sr. Vitor relatou que já esteve 

em nova Maringá/MT, onde o mesmo havia justificado seu voto, conforme 

informação do Carório Eleitoral, porém, este já havia viajado para 

Cacoal/RO. Deslocou-se até a referida cidade, mas não o encontrou (...) 

(relatório psicossocial juntado na medida de proteção, fl. 40)”Desta 

maneira, pode-se concluir que além do abandono material e afetivo, o 

requerido mostra-se omissa em relação aos cuidados necessários 

inerentes à criação das filhas, deste modo, a destituição do poder familiar 

é medida que se impõe, garantindo assim o direito as adolescentes de 

terem um desenvolvimento saudável em ambiente protegido e 

acolhedor.Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se 

necessário colacionar a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, através da 

transcrição das seguintes ementas:APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO DE 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADA COM ADOÇÃO. 

ABANDONO. INÉRCIA DA GENITORA EM BUSCAR CONTATO COM O 

FILHO. CRIANÇA QUE POSSUI ESTREITOS VÍNCULOS AFETIVOS COM A 

ESPOSA DE SEU PAI, PRETENDENTE À ADOÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS. SUPERIOR INTERESSE DO MENOR. 1. A inércia da genitora em 

buscar contato com o filho, somada ao contexto probatório carreado aos 

autos, comprovam sobejamente o abandono afetivo e material perpetrado 

em relação ao infante, circunstância que autoriza o decreto de perda do 

poder familiar, com fundamento no art. 1.638, inc. II, do Código Civil. 2. 

Muito embora o decreto de perda do poder familiar seja medida extrema, 

no caso vai ela ao encontro dos superiores interesses do menor, princípio 

insculpido no art. 100, inciso IV, do ECA, ao viabilizar a adoção pretendida 

pela esposa do pai da criança, sendo evidente o benefício que a adoção 

representará em razão dos fortes laços afetivos mantidos pelo menor com 

a autora, a quem tem como mãe, dando contornos jurídicos a esta 

realidade já estabelecida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70055123814, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 29/08/2013)APELAÇÃO. 

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ECA. DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR. MENOR EXPOSTO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 

ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1. A destituição do poder familiar, 

medida excepcional aplicável aos pais, é deferida nas hipóteses do art. 

1.638, do CC, e art. 22, da Lei nº 8.069 /90, quando em risco os direitos da 

criança e do adolescente. 2. Em atenção ao princípio do melhor interesse 

da criança, impõe-se a destituição do poder familiar em relação aos 

genitores por abandono moral e material, bem como suspeitas de abusos 

sexuais em relação às filhas, infringindo gravemente os deveres previstos 

no art. 22, do ECA. 3. Apelo não provido. (TJ-DF 20140130113889 - 

Segredo de Justiça 0011380-24.2014.8.07.0013, Relator: ARNOLDO 

CAMANHO, Data de Julgamento: 29/03/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 05/04/2017 . Pág.: 282/298)APELAÇÃO 

CÍVEL. ECA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE 

RISCO VERIFICADA. MAUS TRATOS. DESCASO DO GENITOR COM O 

MENOR. PREVALÊNCIA DO INTERESSE E DO BEM-ESTAR DO MENOR. 

COMPROVADO QUE O GENITOR NÃO TEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR COM 

OS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR, SUBMETENDO O FILHO A 

MAUS-TRATOS E ABANDONO AFETIVO, NA MEDIDA EM QUE NÃO O 

VISITAVA NO ABRIGO, IMPÕE-SE A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, 

DIANTE DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO SUPERIOR INTERESSE DA 

CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076461714, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Julgado em 28/02/2018). De outro lado, quanto a fixação 

de alimentos em favor das filhas Maryelli Felix da Silva e Aryelli Felix da 

Silva, têm-se que a Constituição da República Federativa do Brasil adotou 

como fundamento do Estado brasileiro, dentre outros valores, a dignidade 

da pessoa humana, e um dos instrumentos para efetividade dessa 

dignidade é o direito à assistência familiar mútua, o que foi garantida 

também pelo art. 229.No presente feito, inobstante o pedido de suspensão 

do poder familiar do requerido resta patente a persistência da obrigação 

alimentar em favor das filhas, nos termos do § 1.º do artigo 1.694 do novo 

Código Civil.“Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada.”Comentando este dispositivo, a nobre jurista Maria Helena Diniz 

afirma o seguinte:“I – Proporcionalidade na fixação dos alimentos. 

Imprescindível será que haja proporcionalidade na fixação dos alimentos 

entre as necessidades do alimentando e os recursos 

econômico-financeiros do alimentante, sendo que a equação desses dois 

fatores deverá ser feita, em cada caso concreto, levando-se em conta 

que a pensão alimentícia será concedida sempre ad necessitatem”. (JB, 

165:279; RT, 530:105, 528:227, 367:140, 348:561, 320:569, 269:343 e 

535:107; Ciência Jurídica, 44: 154).” (In “Código Civil Anotado”, 5.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 361).Nesse viés, verifico nos autos que se encontra 

devidamente demonstrado a necessidade do pagamento da pensão 

alimentícia, uma vez que tal valor é imprescindível para manutenção das 

despesas das filhas.Na esteira deste entendimento, vale colacionar a 

seguinte ementa:EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - I. SITUAÇÃO DE RISCO - 

ABANDONO - DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE GUARDA QUE 

EXTRAPOLA A CARÊNCIA MATERIAL - AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE 

POSSIBILIDADE DE REESTABELECIMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - II. 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS GENITORES AO PAGAMENTO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 212 de 740



ALIMENTOS - POSSIBILIDADE NOS CASOS EM QUE AS CRIANÇAS AINDA 

ESTÃO INSTITUCIONALIZADAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

POSSIBILIDADE DOS GENITORES - SITUAÇÃO FINANCEIRA 

EXTREMAMENTE PRECÁRIA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS SE TORNARÁ 

GRAVAME INSUPORTÁVEL - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.- A Lei nº 12.010/09, que trouxe importantes 

alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que, antes de 

se falar em destituição do poder familiar, devem ser buscadas todas as 

formas de reinserção da criança na família natural e, apenas se 

frustradas as tentativas, poderá o poder familiar ser destituído. Se no 

caso concreto, mesmo após todas as tentativas de apoio para 

reestruturação da família de origem não existirem indicativos de 

possibilidade do reestabelecimento do poder familiar e nem de melhora e 

mudança das condições que ensejaram a propositura da ação é 

imperativa a procedência do pedido de destituição do poder familiar. - 

Admite-se a condenação dos genitores que tiveram seu poder familiar 

destituído ao pagamento de alimentos aos filhos em casos em que o poder 

familiar foi destituído, mas as crianças ainda não foram adotadas e 

encontram-se institucionalizadas. Isso porque após a adoção cessa 

qualquer vinculo com os pais biológicos ou afetivos que tiveram seu poder 

familiar destituído, sendo que além de a adoção exigir a prévia destituição 

do poder familiar, ela acarreta na extinção desse poder, nos termos do art. 

1.635 do Código Civil. Ainda que seja possível tal fixação de alimentos ela 

não ocorrerá quando a família de origem não tiv er mínimas condições 

financeiras de pensionar os filhos. (TJMG - Apelação Cível 

1.0040.10.009777-9/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson 

Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2015, publicação da 

súmula em 29/10/2015) Por fim, quanto a infração administrativa prevista 

no art. 249 do ECA, resta claro que o requerido deixou suas filhas Maryelli 

Felix da Silva e Aryelli Felix da Silva em situação de abandono quando 

estas contavam com tenra idade, descumprindo assim com os deveres 

inerentes ao poder familiar, conforme segue redação:“Art. 249. 

Descumprir, colosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder 

familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da 

autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:Pena – multa de três a vinte 

salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 

reincidência.”Amparando a presente decisão, transcrevo, dentre muitos, o 

seguinte julgado:EMENTA: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO E 

ABANDONO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 249 DA 

LEGISLAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. 

RECURSOS DESPROVIDOS. Ausente prova de que os apelantes tenham 

cumprido com seus deveres inerentes ao poder familiar, tendo em vista a 

situação de risco e abandono em que se encontram os menores, deve ser 

mantida a sentença que julgou procedente a representação cominando em 

desfavor dos genitores a multa prevista no artigo 249 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.V.v.: 1 - O descumprimento dos deveres 

inerentes ao poder familiar autoriza a aplicação da sanção pecuniária 

prevista no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2 - No 

entanto, a razoabilidade e proporcionalidade da sanção, não é medida 

apenas pela conformação entre o caráter punitivo e a infração cometida, 

mas também quanto à eficácia do aspecto educativo, o qual assume 

especial relevância quando o direito tutelado é o pleno desenvolvimento 

físico e psicológico de crianças e adolescentes. 3 - Diante das 

peculiaridades do caso concreto, que evidencia que os genitores vivem 

em estado de miserabilidade, a sanção pecuniária seria ineficaz ao 

desiderato pretendido, já que suscetível de comprometer ainda mais o bem 

estar dos infantes, repercutindo diretamente nas condições de 

subsistência dos menores. 4 - Cabível a substituição da penalidade de 

multa pela prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 43, inciso 

IV do Código Penal, aplicável por analogia, já que ausente vedação 

expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente. 5- Recurso 

parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.11.004311-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017) 

DISPOSITIVOPosto isso, em consonância com o artigo 24 do ECA e artigo 

1.635, V, c/c art. 1.638, II, do Código Civil:I - DESTITUO o poder familiar do 

Sr. Claudio Pereira da Silva, em decorrência do abandono verificado em 

relação as filhas Maryelli Félix da Silva e Aryelli Félix da Silva.Oficie-se o 

Cartório de Pessoas Naturais do Município de Tangará da Serra, para que 

proceda com a averbação desta sentença no assento de nascimento das 

adolescentes, conforme dispõe o artigo 163, parágrafo único do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.II - CONDENO o requerido Claudio Pereira da 

Silva, a pagar a quantia de 01 (um) salário mínimo vigente, valor atualmente 

equivalente a R$ 954,00 (novecentos cinquenta e quatro reais) a título de 

alimentos em favor das filhas Maryelli Félix da Silva e Aryelli Félix da Silva, 

a serem depositados em conta judicial.III – APLICO ao requerido Claudio 

Pereira da Silva multa de 03 (três) salários mínimos vigente no país, em 

favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Tangará da Serra/MT, a ser depositado na conta corrente nº 12.506-7, 

agência 0804, Banco Sicredi, por infração ao disposto no art. 249, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.Por consequência JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do 

CPC.Publique-se. Initme-se. Cumpra-se.Sem custas nos termos do artigo 

141, §2º do ECA.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.Às 

providências necessárias.Eu, Yandra Millena A. Sousa/ Estagiária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 23 de julho de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229950 Nr: 18441-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSADO, KKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - DEFIRO o pedido de busca e apreensão em favor da menor 

Kaory Stheffani Araujo de Olivera, determinando que esta seja apreendida 

e entregue aos cuidados da genitora, ora requerente.EXPEÇA-SE 

mandado de Busca e Apreensão da criança, com as cautelas que a 

medida requer.Consigne no mandado de busca e apreensão a 

necessidade de acompanhamento dos agentes da infância e juventude e 

do Conselho Tutelar para cumprimento do mandado, uma vez que se trata 

de criança com apenas 05 (cinco) anos de idade. E, ainda, caso 

estritamente necessário, desde já, DEFIRO que seja requisitada a força 

policial para o devido cumprimento da determinação em 

apreço.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

caso necessário em regime de plantão judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148704 Nr: 8614-26.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDSM, LUCINEIA SILVESTRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certfico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte autora, manifestar da certidão de fl.76, apesar de 

estar devidamente intimada para o ato. Assim sendo, impulsiono os autos 

para que seja intimado o advogado da parte autora, bem como, seja 

intimada pessoalmente a parte interessada, para dar prosseguimento do 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145066 Nr: 4724-79.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADO, ITDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 213 de 740



OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo.Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão de 

fl.74, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.75, através de 

seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252501 Nr: 18848-91.2017.811.0055

 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: MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 44, que designo o dia 

15/10/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263448 Nr: 27296-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 34/36, que designo o dia 

08/10/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285538 Nr: 13496-21.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 25, que designo o dia 

15/10/2018 às 13h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272169 Nr: 2801-08.2018.811.0055

 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: PAULO CESAR RODRIGUES NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 21/22, que designo o dia 

19/10/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282813 Nr: 11322-39.2018.811.0055

 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: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFT, GTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 51/53, que designo o dia 

08/10/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263225 Nr: 27146-72.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos em apenso 

tombados sob o código nº 253646, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 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.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.
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Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 258843 Nr: 23933-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCSDS, VRDS, EDERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, Maria José Barbosa ferreira - OAB:15.943, Thiago 

Alencar Silva Abrão de Oleveira - OAB:OAB/MT 21.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos.

Designo a data de 24/10/2018, às 14h00min para a coleta do material para 

realização do exame de DNA ou reconhecimento espontâneo da 

paternidade.

Intimem-se as partes, que deverão estar presentes, bem como a criança, 

na data e horário acima designados, devendo o pagamento do exame ser 

rateado entre as partes, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), na 

data da realização do exame.

Deverá constar no mandado, que o suposto pai e a genitora da criança 

deverão trazer cópia dos seus documentos pessoais (CPF e RG) e a 

cópia da Certidão de Nascimento da criança, na data da realização do 

exame.

Consigne-se no mandado, também, que o não comparecimento das partes 

entende-se como recusa a submeterem-se ao exame de DNA, induzindo a 

presunção juris tantum de paternidade (Súmula 301 do STJ).

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264320 Nr: 27935-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSR, IVK, APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B, RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 20.436

 Vistos.

Considerando o petitório retro, DESIGNE-SE nova 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.

 Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 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.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 2419 Nr: 659-66.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe a este Juízo se houve cumprimento integral da obrigação 

alimentar.

Caso positivo, PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com a suspensão de 

qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285056 Nr: 13098-74.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IQA, ELIZENE APARECIDA DOMINGUES 

QUINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Vistos.

Recebo os presentes Embargos á execução, ante a tempestividade (CPC, 

art. 915).

E, considerando que a parte executada apresentou impugnação aos 

embargos à execução, designo audiência de conciliação para o dia 

16/09/2018, às 16h40min.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177783 Nr: 19904-67.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS, IHDSS, LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Direito de Visita com Pedido de 

Liminar proposta por Fernando Alcântara da Silva em face de Nicollas 

Zotesso da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação da parte 

exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 111), 

todavia, não foi possível proceder com a intimação destes (fl. 115), assim, 

a Defensoria se manifestou (fl. 116) requerendo a extinção do feito, tendo 

em vista o abandono da causa.

Assim, considerando que a parte exequente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

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.

Dispositivo
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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.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com a juntada do comprovante de 

remoção de restrição junto ao sistema RENAJUD.

 Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de 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.: 248801 Nr: 15610-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, Jose leonardo do Nascimento Oliveira - 

OAB:24949/OOAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando a ausência injustificada do(a) autor(a) na 

audiência de fl. 71, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, encaminho os autos para intimação da parte autora para, 

no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181770 Nr: 23852-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:OAB/MT 11865, MARLI GUARNIERI DE LIMA ARANTES - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte exequente aportou 

petitório às fls. 232/232-verso, pugnando pelo bloqueio de verbas públicas 

no valor de R$ 124.275,00 (cento e vinte e quatro mil duzentos e setenta e 

cinco reais), a fim de garantir o fornecimento de atendimento domiciliar via 

home care, pelo período de 03 (três) meses.

Parecer ministerial acostado às fls. 235/235-v, opinando pela juntada aos 

autos de orçamentos pormenorizados acerca da internação domiciliar 

necessária ao caso da paciente, e, ainda, requer a intimação da empresa 

prestadora de serviços de home care, para apresentar manifestação 

acerca do estudo psicossocial.

Pois bem.

Considerando o Enunciado 56 – II Jornada de Direito da Saúde e 

Provimento nº 02/2015 – CGJ, mostra-se necessária a juntada de 

orçamento referente a prestação de serviço domiciliar via home care, o 

que não restou aportado ao presente feito.

 Posto isso:

I - INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, aporte aos autos orçamento pormenorizado acerca da da 

internação domiciliar necessária ao caso da paciente.

II – INTIME-SE a empresa prestadora dos serviços home care para, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar a respeito do teor do 

estudo social acostado às fls. 236/239.

 III - Após, abro vista ao Ministério Público, em seguida, venham-me os 

autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274828 Nr: 4849-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo.Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão de 

fl.50, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.511, através de 

seu advogado. Assim sendo, intimo o advogada da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para manifestar da certidão de fl.50, e dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119121 Nr: 9027-44.2009.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA TANGARÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DIVINO DA SILVA, ADOLFO MENEZES 

DA SILVA, AUREA CANDIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVAL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.858 OAB/PR, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 

3.659-A/MT

 Autos nº: 119121.

 Vistos,

 Defiro a sucessão processual de Áurea Candida da Silva, por seu 

espólio, representado pela inventariante Augusta Aparecida da Silva, 

devendo ser retificado o polo passivo da ação.

Cite-se o espólio de Áurea Candida da Silva, na pessoa da inventariante 

Augusta Aparecida da Silva, no endereço declinado às fls. 194/195, para 

ocupar o polo passivo da demanda.

 Após, voltem os autos conclusos para saneamento ou sentença.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9822 Nr: 124-35.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ARI LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, AVELINO DAL 

CASTEL, AMADO PAULO DAL CASTEL, ANTONIO LUIZ DAL CASTEL, 

PASCOINA DONIDA DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 9822.

 Vistos,

 A parte exequente, às fls. 430, requereu a penhora de valores existentes 

em nome dos executados e às fls. 431/432 requereu a penhora do imóvel 

de matrícula nº 3.088 do CRI de Tangará da Serra-MT, afirmando que já foi 

averbado o formal de partilha.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 216 de 740



 Informou ainda a existência de mais duas herdeiras do de cujus Avelino 

Dal Castel, quais sejam, Laura Dal Castel Nunes e Neusa Maria Dal Castel 

Missio e pugnou pela citação delas.

 Requereu a intimação dos herdeiros e de seus cônjuges acerca da 

penhora do imóvel indicado, bem como a intimação da União Federal e do 

Banco do Brasil S.A. para requererem o que de direito, haja vista o direito 

de preferência sobre o imóvel.

 Às fls. 443 a parte exequente requereu a baixa do bloqueio RENAJUD do 

veículo adjudicado.

 É o necessário à análise e decisão.

 Diante da notícia da existência de outras duas herdeiras do de cujus 

Avelino Dal Castel, que ainda não foram citadas da presente ação, mister 

se faz, primordialmente, regularizar a representação processual da parte 

executada.

 Citem-se Laura Dal Castel Nunes e Neusa Maria Dal Castel Missio, nos 

endereços constantes na Av. 50 da matrícula nº 3.088 (fls. 441) para que 

tomem conhecimento da presente ação e de todos os atos já praticados, 

inclusive a adjudicação de fls. 426/427.

 Portanto, proceda-se as retificações necessárias junto a capa dos autos 

e distribuidor para que sejam incluídas no polo passivo da ação, Laura Dal 

Castel Nunes e Neusa Maria Dal Castel Missio, devendo ser excluído 

Avelino Dal Castel, pois foi sucedido por seus herdeiros e meeira.

 Defiro o pedido de fls. 443 para que seja realizada a baixa no sistema 

RENAJUD dos veículos constritos (fls. 272), uma vez que houve a 

adjudicação do veículo (fls. 426/427).

 Por conseguinte, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

dias, junte demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo 

ser deduzido o valor do veículo adjudicado, bem como para que informe se 

ainda tem interesse na penhora on line requerida às fls. 430.

 Após, conclusos para análise do pedido de fls. 430 e demais pedidos de 

fls. 431/432.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282097 Nr: 10711-86.2018.811.0055

 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: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA, SARTOR & 

BASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, haja vista a devolução da correspondência de 

fls.153, referente a carta de citação e intimação de fls.151, pela empresa 

dos Correios constando como motivo: mudou-se, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, impulsiono os 

presentes autos para que sejam enviados ao setor de matéria imprensa, a 

fim de ser a parte autora intimada a manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123965 Nr: 2986-27.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER 

RAUBER, ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER 

RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 Autos nº: 123965.

 Vistos,

 Banco John Deere S.A., às fls. 575/578, opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes em face da decisão de fls. 563/565, alegando a 

existência de premissa equivocada ao concluir que os advogados Hermes 

Bezerra da Silva Neto e Carlos Eduardo Silva e Souza não representam os 

interesses dos executados Ademar Miguel Rauber e Eunice Clara 

Schwngber Rauber, sob o argumento de que no processo de embargos à 

execução referidos advogados representados os executados.

 Assim, argumenta que o instrumento de procuração juntado executados 

Ademar Miguel Rauber e Eunice Clara Schwngber Rauber constituindo 

Hermes Bezerra da Silva Neto e Carlos Eduardo Silva e Souza como 

advogados, também aproveita ao processo de execução.

 A parte embargada se manifestou às fls. 591, alegando a inexistência do 

vício apontado, enfatizando a mera pretensão da parte embargante em 

alterar a decisão embargada.

 Sustentou ainda que os advogados Hermes Bezerra da Silva Neto e 

Carlos Eduardo Silva e Souza representam apenas os embargados Lauri e 

Clasi e que a procuração juntada no processo de embargos à execução 

outorgada por Ademar Miguel Rauber e Eunice Clara Schwngber Rauber 

não tem o condão de comprovar a representação nos presentes autos, 

além da ação de embargos à execução já ter sido julgada extinta.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 589).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

 Assim, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto 

de embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do 

meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Ademais, não consta nos autos a juntada pela parte executada Ademir 

Miguel Rauber e Eunice Clara Schwngber Rauber da procuração 

outorgada na ação de embargos à execução, como forma de demonstrar 

que também estariam representados neste feito pelos referidos patronos. 

Além disso, a ação de embargos à execução já foi julgada e não tramita 

mais em apenso aos presentes autos.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 575/578, por 

inexistir o vício apontado.

 Outrossim, considerando que a intimação pelo correio dos executados 

Ademar Miguel Rauber e Eunice Clara Schwngber Rauber restou 

frustrada, conforme fls. 579/580, determino sejam realizadas suas 

intimações por oficial de justiça.

 Assim, tendo em vista que já foi expedida carta precatória à Comarca de 

Sapezal-MT para cumprimento de outras finalidades, determino que a Sra. 

Gestora entre em contato com aquele juízo para verificar a possibilidade 

das missivas serem aditadas para incluir também a finalidade de intimação 

dos executados Ademar Miguel Rauber e Eunice Clara Schwngber Rauber 

das penhoras, nos termos da decisão de fls. 499/502.

 Caso contrário, expeça-se nova carta precatória.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132595 Nr: 2460-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 217 de 740



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVIRGES GENI SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos nº: 132595.

 Vistos,

 O presente feito estava concluso para apreciação do pedido de fls. 

280/282, formulado pela parte executada, em que postula a 

desconstituição da penhora no rosto dos autos anteriormente deferida.

 Contudo, às fls. 286/287, aportou nova petição da parte executada, 

alegando que procurou a parte exequente para firmarem acordo, o qual 

não teria se concretizado por divergirem quanto aos valores atualizados 

da dívida. Assim, pugnou pela remessa dos autos à contadoria judicial 

apuração do débito.

 Diante desse fato superveniente, postergo a análise do pedido de fls. 

286/287 e defiro o pedido de fls. 286/287, determinando a remessa dos 

autos à contadoria judicial para apuração do valor atualizado da dívida.

 Após, intimem-se as partes para requererem o que de direito, no prazo de 

15 dias.

 Caso não haja composição entre as partes, apreciarei o pedido de fls. 

286/287.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123399 Nr: 2423-33.2010.811.0055

 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: JOAO DIVINO DA SILVA, ADOLFO MENEZES DA SILVA, 

AUREA CANDIDA DA SILVA, ESPOLIO DE ATAMARIO FRANCISCO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDREIRA TANGARÁ LTDA, ROSILEINE INES 

DREYER, ARISMUNDO ROSA, SEBASTIAO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVAL FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12.858 OAB/PR, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 

3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT

 Autos nº: 123399.

 Natureza: Ação de usucapião extraordinário.

 Requerentes: João Divino da Silva e outros.

 Requerido: Pedreira Tangará Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de usucapião extraordinário, ajuizada em 12 de abril de 

2010 por João Divino da Silva, Adolfo Mendes da Silva, Áurea Cândida da 

Silva e Espólio de Atamário Francisco da Silva em desfavor de Pedreira 

Tangará Ltda, todos qualificados nos autos.

 Os autores alegaram, em síntese, que há mais de 25 anos, exercem a 

posse mansa e pacífica, com animus domini, de 1.000 m2 do imóvel objeto 

da matrícula nº 10.068 do CRI de Tangará da Serra-MT, de propriedade da 

requerida Pedreira Tangará Ltda.

 Argumentaram que preenchem os requisitos necessários para 

usucapirem parte do imóvel, pugnando, assim, pela procedência da ação.

 Requereram a concessão da gratuidade da justiça. Instruíram a inicial com 

os documentos de fls. 22/48.

 A inicial foi recebida às fls. 50, oportunidade em que foi deferida a 

gratuidade da justiça aos autores.

 Às fls. 52/55 procedeu-se a citação por edital de eventuais interessados.

 A parte requerida, pessoalmente citada às fls. 76, apresentou 

contestação às fls. 79/127, tendo juntado os documentos de fls. 128/161.

 Às fls. 166/201 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

 As Fazendas Públicas se manifestaram às fls. 210, fls. 232 e fls. 248, 

informando não possuírem interesse na ação.

 Às fls. 251/257 a parte autora juntou o memorial descritivo do imóvel.

 Os confinantes foram citados por edital às fls. 315/317.

 Às fls. 335/337 o confinante João Garcia se manifestou.

 Às fls. 387/390 foi realizada audiência de conciliação, contudo, nos 

houve composição entre as partes. Foi extinto o processo, sem resolução 

de mérito, em relação ao confinante João Garcia.

 Às fls. 435 o Ministério Público informou em intervir no feito.

 Às fls. 443 foi reconhecida a conexão entre a presente ação e a ação de 

usucapião cód. nº 119121.

 Às fls. 447 foi determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, tendo a parte requerida informado às fls. 

448/449 as provas que pretende produzir.

 Às fls. 451 o Advogado Rodrigo Caletti Deon requereu cumprimento de 

sentença em face de João Divino da Silva, Adolfo Mendes da Silva, Áurea 

Cândida da Silva e Espólio de Atamário Francisco da Silva, referente aos 

honorários de sucumbência.

 Às fls. 460 foi determinado que a parte autora providenciasse a 

sucessão processual de Áurea Candida da Silva, haja vista a notícia de 

seu falecimento nos autos em apenso.

 Às fls. 462/463 a parte autora requereu a sucessão de Áurea Candida da 

Silva por seus herdeiros, o que foi indeferido às fls. 466, haja vista a 

existência de inventário em andamento.

 Às fls. 468/472 a parte autora requereu a sucessão de Áurea Candida da 

Silva por seu espólio, representado pela herdeira Augusta Aparecida da 

Silva, juntando o instrumento de procuração e o termo de compromisso da 

inventariante.

 Vierem os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Inicialmente, defiro a sucessão processual de Áurea Candida da Silva por 

seu espólio, representado pela herdeira Augusta Aparecida da Silva, 

devendo ser providenciado as retificações necessárias.

 Os autores pretendem, por meio da presente ação de usucapião 

extraordinário, que seja declarado o domínio ou a servidão predial de 

1.000 m2 do imóvel objeto da matrícula nº 10.068 do CRI de Tangará da 

Serra-MT, de propriedade da requerida Pedreira Tangará Ltda, em 

decorrência do exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por 

prazo superior a 25 anos.

 Contudo, referido imóvel também é objeto de litigio na ação de 

reintegração de posse, que tramita apenso ao presente feito, processo 

cód. n.º 119121, cuja demanda foi ajuizada em 13 de novembro de 2009 

pelo proprietário da área, Pedreira Tangará Ltda, em desfavor de João 

Divino da Silva, Adolfo Menezes da Silva e Áurea Candida da Silva.

 Ocorre que, ao teor do que dispunha o art. 923 do CPC/73, atual art. 557 

do CPC/2015, na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor 

quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a 

pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, situação não 

visualizada no caso em apreço.

 Acerca do tema, trago as lições de Marcus Vinicius Rios Gonçalves 

(Direito processual civil esquematizado. 6. ed. São Paulo: Saraiva,2016. P. 

599):

“Dispõe o art. 557 do CPC: ‘Na pendência de ação possessória é vedado, 

tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, 

exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa’. Esse 

dispositivo mostra a preocupação do legislador em manter estanques o 

juízo petitório e o possessório.

Se uma das partes pudesse ajuizar ação dominial contra a outra, 

versando sobre o mesmo bem sobre o qual pende a ação possessória, 

haveria necessidade de reunião de ações, por conexidade, e a 

propriedade acabaria interferindo no juízo possessório.

Por isso, na pendência da ação possessória - portanto, desde o seu 

ajuizamento até o trânsito em julgado - não se admite ação de 

reconhecimento de domínio, envolvendo as mesmas partes.

A proibição é temporária: concluída a ação possessória, aquele que quiser 

propor ação dominial poderá fazê-lo. Mas, se o fizer pendente a 

possessória, o processo será extinto sem resolução de mérito, por falta 

de pressuposto processual negativo, o que poderá ser conhecido pelo juiz 

de ofício.

Não há inconstitucionalidade na vedação legal, porque o proprietário não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 218 de 740



fica privado, em definitivo, de seu acesso à justiça, mas somente 

enquanto tramita a ação possessória”.

 No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. USUCAPIÃO. PROPOSITURA 

DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. 

INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 923, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o 

fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "na 

pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu 

intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação 

de usucapião (art. 923 do CPC). (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 

24/2/2014)

 3. Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta 

Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 890.127/MG, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, 

DJe 10/03/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 923 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO 

AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A usucapião integra o rol de formas de aquisição originária da 

propriedade e, consequentemente, a ação que busca seu 

reconhecimento, invariavelmente, discutirá o domínio do bem.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido 

de vedar o manejo de ação de usucapião, quando pendente ação 

possessória envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, conforme 

inteligência do artigo 923 do Código de Processo Civil.

3. É predominante a jurisprudência desta Corte em reconhecer a 

viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado 

na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida 

encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 

318166 SP 2013/0083197-8. Quarta Turma. Ministro: Raul Araújo. Julgado 

em 25/02/2014. Publicado em 28/03/2014).

 Destaco que, embora a ação de reintegração de posse tenha sido extinta, 

sem resolução do mérito, em 24 de março de 2010 (fls. 44/46 do processo 

cód. nº 119121), em decorrência de recurso de apelação interposto pela 

parte autora daquele processo, referida sentença foi cassada, conforme 

se infere do acórdão de fls. 111/116 do processo cód. nº 119121, de 

modo que a ação possessória está tramitando regularmente.

 Assim, considerando a existência de ação possessória em curso 

(reintegração de posse previamente ajuizada), com a identidade de partes 

e imóvel, e tendo em vista que o usucapião é uma forma de aquisição da 

propriedade/domínio, a presente ação carece de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, devendo, portanto, ser 

extinta sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e condeno a 

parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 15% sobre o valor da causa, ficando esta condenação 

com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de 

justiça.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 Por fim, indefiro o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

451, referente aos honorários sucumbenciais, diante da inexigibilidade do 

título executivo, uma vez que os executados João Divino da Silva, Adolfo 

Mendes da Silva, Áurea Cândida da Silva e Espólio de Atamário Francisco 

da Silva são beneficiários da gratuidade da justiça.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264551 Nr: 28112-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 12/07/2018 o prazo para a parte autora efetuar 

o pagamento da complementação de diligência, tendo permanecido inerte. 

Desse modo, intimo novamente a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 110,22 (cento e dez 

reais e vinte e dois centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280437 Nr: 9354-71.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FRANCIELE MODENA, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 280437.

 Vistos,

 Inicialmente, quanto à questão da gratuidade da justiça, registro que a 

mesma está disciplinada pela Lei nº 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“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”.

Analisando os autos, notadamente o documento de fls. 52/56, vejo que a 

Sra. Bruna recebeu mais de R$ 100.000,00 de rendimentos em 2017, de 

modo que é do meu convencimento que não reúne condições para ter 

deferido o benefício da gratuidade de justiça.

 Da mesma forma penso em relação à embargante Global Ambient 

Incorporadora e Agropecuária Ltda, eis que a mesma não trouxe aos 

autos documentos que comprovam o estado de necessidade exigido pela 

lei.

 Com relação à extensão do benefício às pessoas jurídicas, comungo do 

entendimento de que deve haver prova cabal, efetiva e concreta da 

insuficiência de recursos, não sendo aplicável a elas a presunção de 

hipossuficiência e não bastando, portanto, a simples declaração de 

necessidade.

 Nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça deste 

Estado, conforme se denota da ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – 

DECLARAÇÃO DE POBREZA DESACOMPANHADA DE LASTRO 

PROBATÓRIO MÍNIMO – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “O e. STJ firmou entendimento no sentido de que o 

deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas 

depende da demonstração da impossibilidade financeira para suportar as 

despesas processuais. O indeferimento do pedido não importa em 

violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, tampouco 

contraria o art. 4º da Lei nº 1.060/50, pois a concessão da gratuidade 

processual, para pessoa jurídica com finalidade lucrativa, é exceção” 

(TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 120551/2011 – Relator Des. MARCOS 

MACHADO – j. 01/02/2012 – Publ. no DJE 14/02/2012). (AI 87007/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)
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Diferente, por sua vez, não é o entendimento do E. Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA 

MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. ALTERAÇÃO DO JULGADO. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem 

fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem 

comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração 

de pobreza. 2. O Tribunal a quo registrou que o ora agravante (pessoa 

jurídica de Direito Privado) não demonstrou nas instâncias ordinárias sua 

impossibilidade de arcar com ônus e demais despesas processuais, razão 

pela qual não há como conceder o beneficio requerido por ela. 3. Ademais, 

para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e acolher a tese 

sustentada pela parte agravante, seria necessário proceder ao reexame 

de provas, o que é vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste 

Tribunal Superior. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 363306 RS 2013/0195946-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 29/10/2013)

Quanto aos embargantes José e Neiva, como foi descumprido o comando 

para juntar documento que pudesse demonstrar o real estado de 

impossibilidade de recolher as custas, entendo que também deve ser 

indeferido o pedido de gratuidade formulado.

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela 

parte embargante, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais.

 Por conseguinte, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais sob pena 

de indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição, nos 

termos do que dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285204 Nr: 13247-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA BORGES VIEIRA, WALERIA MARTINS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDINO QUIRINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FERREIRA MAGALHAES 

- OAB:19447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285204.

 Vistos,

 Tendo em vista o elevado valor do negócio jurídico executado, bem como 

que no contrato de compra e venda consta que a Exequente é produtora 

rural, faculto a parte Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

o seu estado de hipossuficiência, juntando aos autos declaração de 

Imposto de Renda (IR) ou outro documento idôneo para tanto, conforme 

preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, podendo ainda, se preferir, pagar as 

custas iniciais, comprovando o pagamento.

Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285044 Nr: 13086-60.2018.811.0055

 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: LUCIA FERNANDA PORTEL, ELIANE CRISTINA PORTEL, 

CELIA REGINA PORTEL DE OLIVEIRA, ELIANE CRISTINA PORTEL, RENATO 

BATISTA PORTEL, SUELY APARECIDA PORTEL DE SOUZA, RICARDO 

JUNIOR PORTEL, WALTER PORTEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT, CEZAR ROBERTO ALCANTARA, CARLOS ALBERTO 

OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU ALVES FORTES - 

OAB:27.335-PR, ELSON SUGIGAN - OAB:15.723/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 285044.

Vistos,

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

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária informada às fls. 

511, sob pena de extinção do processo.

 Independente da determinação acima, intimem-se as partes acerca da 

redistribuição da presente ação, bem como para que, no prazo de 15 dias, 

requererem o que de direito.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274843 Nr: 4862-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A, ELIO ADANIR 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Redesigno esta audiência de conciliação para o dia 02 de outubro de 

2018, as 14:00 horas. Os presentes saem intimados, sendo que deverá 

ser citado e intimado o embargado Elio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137824 Nr: 8185-93.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre o 

comprovante de pagamento de fl. 330-verso, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137974 Nr: 8355-65.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOAQUIM POÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 724/726 apresentados 

pela parte executada são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 
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a parte exequente para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 207388 Nr: 20918-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostar aos autos cópia da guia por intermédio da qual foi realizado o 

pagamento da complementação de diligência, pois referido documento é 

imprescindível para a Administração identificar o pagamento e repassar os 

valores ao oficial de justiça.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227073 Nr: 15899-31.2016.811.0055

 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): RUY PEREIRA DE OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória em razão da 

falta de pagamento dos emolumentos devidos ao Cartório Distribuidor de 

Barra do Garças, intimo a parte autora para resolver referida pendência, 

juntando o comprovante ao presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280429 Nr: 9342-57.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A, JDC.PITANGA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HACHEM - OAB:OAB-PR 

11347, HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS - OAB:30445, REINALDO E. A. 

HACHEM - OAB:OAB-PR 20185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.034,00 (dois mil e trinta e quatro 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça JOSÉ DA CRUZ COSTA, mediante guia a ser emitida junto ao site do 

Tribunal de Justiça, a fim de que o requerido prossiga nas buscas para 

citar o requerido. Abaixo segue o link para emissão da guia: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148117 Nr: 7980-30.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABLDC, HLDC, ACLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTTRC, NSDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 543/572 foi interposto pela 

requerida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. no prazo legal. Sendo 

assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo a parte autora para 

contrarrazoar referido recurso, no prazo de 15 (quinze)dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275865 Nr: 5611-53.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GASPARIM, JDC.PRESIDENTE 

BERNARDES-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LUZ BERTOCCO - 

OAB:253298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme a certidão do oficial de fl. 30 e v.º, o requerido 

reside em uma propriedade rural próxima ao Vale do Sol. Sendo assim, 

caso tenha interesse que o oficial lá compareça, intimo o requerente para 

que efetue o pagamento da complementação antecipada solicitada pelo 

oficial de justiça MAURICIO GRECO SORROCHE, no valor de R$ 181,30 

(cento e oitenta e um reais e trinta centavos), mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

adiante:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplement

acao, juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196738 Nr: 12228-34.2015.811.0055

 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: LUIZ TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275306 Nr: 5231-30.2018.811.0055

 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: PAULO TAKEMI HIRAI, RAFAEL ALVES HIRAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Certifico que, decorreu em 30/7/2018, o prazo de suspensão acordado 

pelas partes em audiência. Sendo assim, considerando que até a presente 

data, não houve manifestação do requerido, intimo-o, na pessoa de seus 

advogados, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254228 Nr: 20035-37.2017.811.0055

 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: INES HANEL VEIGA, PAULO MAGNO VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se houver pedido de 

cumprimento pela parte autora. Os presentes saem intimados com 

renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276812 Nr: 6424-80.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, EDILSON FRANCISCO PERBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES 

S/A (GRUPO ENERGISA), ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Vistos. Diante do acima registrado, devolva-se com nossas homenagens. 

Os presentes saem intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 60663 Nr: 2274-42.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARIO COCCO, IVONETE MARIA 

CACCO, SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIM 

- OAB:MT / 8402

 Certifico que, apesar do advogado da parte executada ter juntado 

procuração outorgada pelo executado Celso Mario Cocco, verifico que 

referido instrumento não está assinado. Desse modo, intimo o advogado 

Dr. Igor Amadeu Cocco Rubim para sanar referida pendência, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272970 Nr: 3393-52.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 2ª VARA, 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 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, haja vista a nova diligência a ser realizada para a citação da 

parte requerida, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência 

ao oficial de justiça, no centro, 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.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284713 Nr: 12849-26.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, ADÃO ALCIDIO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, providenciar o pagamento de uma diligência ao 

oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124638 Nr: 3625-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA, NILSON 

MALAQUIAS DA SILVEIRA, NIUZA MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que, decorreu em 25/07/2018, sem manifestação, o prazo para o 

exequente juntar cópia atualizada da matrícula do imóvel penhorado à fl. 

107, apesar de intimado através de DJE n° 10285, publicado na data de 

02/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276909 Nr: 6496-67.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. SHIDA IMÓVEIS - ME, TAKASHI SHIDA, MARIA RITA 

MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. DE MELLO & CIA LTDA, PAULO 

EDUARDO SANCHES ROSA RODRIGUES MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para retirar os presentes autos em 

cartório, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187943 Nr: 4934-28.2015.811.0055

 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: VALDECI ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224019 Nr: 13362-62.2016.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ASSIS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224019.

Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste.

Requerido: Romildo de Assis Ferreira da Conceição.

 Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso - 

Sicredi Sudoeste em desfavor de Romildo de Assis Ferreira da Conceição, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 73/76, 

comunicaram a composição de um acordo.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas remanescentes, se houver, na forma do art. 90, § 2º, do Código de 

Processo Civil, haja vista que já houve a prolação de sentença às fls. 59, 

motivo pelo qual não se aplica a regra do § 3º.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215434 Nr: 6366-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº: 215434.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Claudinei Ferreira da 

Silva em desfavor da Oi S.A., visando o recebimento de valores referente 

à condenação por indenização por danos morais e honorários 

advocatícios sucumbenciais, conforme fls. 105/107.

 Devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença, a parte 

executada apresentou impugnação às fls. 110/113, alegando a 

necessidade de suspensão do processo em razão do deferimento do 

processamento da recuperação judicial. Alegou ainda a existência de 

excesso de execução.

 A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida às 

fls. 118/120, tendo sido decidido que os créditos perquiridos nos autos 

não estão sujeitos à recuperação judicial, bem como foi reconhecido o 

excesso de execução de R$ 1.630,68.

 Às fls. 122/128 a parte executada informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento em face da decisão de fls. 118/120.

 Às fls. 129 foi certificado que não foi concedido efeito suspensivo ao 

recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada.

 Às fls. 130/132 foi realizado o bloqueio de ativos financeiros da parte 

executada, pelo sistema Bacenjud, o qual restou exitoso.

 Intimada para se manifestar acerca da penhora on line, a parte 

executada, às fls. 134/137, alegou que diante da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial este juízo não detém 

competência para praticar qualquer ato ou medida constritiva. Assim, 

requereu a suspensão do processo pelo prazo de dois anos. Juntou os 

documentos de fls. 138/204.

 Às fls. 205/209 aportou a informação que o recurso de agravo de 

instrumento interposto pela parte executada foi improvido, tendo sido 

mantida a decisão de fls. 118/120 e determinado o prosseguimento do 

presente cumprimento de sentença.

 Às fls. 211 a parte exequente requereu o levantamento dos valores 

bloqueados.

 É o necessário à análise e decisão.

 É de conhecimento público que parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação judicial à 

Oi S.A. e homologado o plano de recuperação judicial.

 Registro que o Presidente do TJMT, por meio dos Ofícios Circulares nº 

15/2018-DAP e nº 17/2018-DAP, ambos datados de 10 de abril de 2018, 

remeteu cópia de expedientes oriundos da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ (ofício nº 240/2018/OF, de 13/03/2018 e ofício nº286/2018/OF, 

de 19/03/2018), para ciência.

 No ofício nº 240/2018/OF, o juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ, solicitou que:

 "Solicito as necessárias providências a fim de que seja expedido AVISO 

referente ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (proc. 

0203711-65.2016.8.19.0001) para que chegue ao conhecimento dos seus 

subordinados órgãos julgadores que: 'Com a aprovação do plano de 

recuperação judicial do Grupo OI, permanece inalterada a decisão deste 

Juízo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos 

autos do AI 0034576-58.2016.8.19.0000, que permitiu a expedição de 

alvarás para liberação de valores espontaneamente depositados pelas 

Recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa finalidade de 

pagamentos de credores, bem como os valores depositados antes da 

referida data em execuções nas quais tenha havido preclusão ou trânsito 

em julgado de sentença de embargos à execução ou da decisão final de 

impugnação ao cumprimento de sentença’”.

 No ofício nº 286/2018/OF, o Juízo Universal também solicitou o seguinte:

"Solicito as necessárias providências a fim de que seja expedido AVISO 

referente ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (proc. 

0203711-65.2016.8.19.0001) para que chegue ao conhecimento dos seus 

subordinados órgãos julgadores que: 'Com a realização da Assembleia 

Geral de Credores realizada em 19.12.2017, os processos ajuizados em 

face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem 

retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos 

concursais (constituídos antes de 20.6.2016) deverão ser pagos na forma 

do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com 

relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso 

natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, 

os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da 

Recuperação".

 Assim, os processos que tem por objeto créditos concursais 

(constituídos antes de 20/06/2016), deverão ser extintos e os créditos se 

sujeitarão aos critérios estabelecidos no plano de recuperação aprovado.

 Já no que tange aos processos que tem por objeto créditos 

extraconcursais, deverão prosseguir até a liquidação do crédito e o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ao cumprimento de sentença 

ou embargos à execução, oportunidade em que deverá ser oficiado ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade do pagamento 

do crédito, uma vez que os atos de constrição devem ser efetuados 

exclusivamente pelo Juízo Universal, nos termos da pacífica jurisprudência 

do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL.COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução 

proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da 

recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a 

configurar conflito positivo de competência.

2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado 

com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está 

excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 

Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de 

preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de 

recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial 

relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.

3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de 

recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum 
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controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por 

inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial.

4. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017). G.n.

 No caso em apreço, às fls. 118/120, foi decidido que os créditos 

perquiridos nos autos não estão sujeitos à recuperação judicial, cuja 

decisão foi confirmada pelo TJMT, conforme acórdão de fls. 205/209.

 Assim, considerando que os créditos são líquidos e já decorreu o prazo 

para a parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, deverá ser oficiado ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade do pagamento do crédito.

 Já com relação aos valores bloqueados via Bancejud (fls. 132), deverão 

ser liberados em favor da parte executada, pois conforme acima 

explanado, caberá ao juízo universal os atos constritivos, podendo 

apenas ser liberado em favor dos credores os valores espontaneamente 

depositados pela parte executada antes de 21/06/2016, o que não é o 

caso dos autos.

 Ante o exposto, determino a expedição de ofício ao Juízo Universal (7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de 

pagamento dos créditos extracorcursais objeto dos presentes autos.

 Para tanto, determino que a parte exequente apresente, no prazo de 15 

dias, demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Após, oficie-se conforme determinado, remetendo cópia da sentença (e 

eventual acórdão), da presente decisão e da memória de cálculo.

 Procedo o desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD.

 Permaneçam os autos suspensos até que seja informada acerca da 

satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 01 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104478 Nr: 3285-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA DELUQUE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178124 Nr: 20250-18.2014.811.0055

 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: VARLEY APARECIDA SILVA, MAURO GOMES DA 

SILVA, CLOICE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, JOSÉ FURTADO, 

MARLENE MALINSKI PEDRINI, SELVINO MENEGOTO, ILSE STURM, 

LINDALVA VIEIRA LEITE, VITAL VIANA, SEBASTIÃO MARINS, EGON JOSE 

EIDT, DORALICE BARTOLOMEU MARINS, DALMO MARTINS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842/MT, PERSIO DE OLIVEIRA LANDIM - OAB:12 295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74.802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86235

 Autos nº: 178124.

 Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 34. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

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

débito devidamente atualizado, devendo a intimação observar a regra do § 

2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 01 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157979 Nr: 6575-22.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221633 Nr: 11386-20.2016.811.0055

 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: AST, ARLENE TASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260809 Nr: 25455-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SANTOS CALDAS, MARCIA REGINA 

DE SOUZA, IVANILTON DE ALMEIDA LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 260809.

Natureza: Execução.

Exequente: Construtora Irmãos Lorenzetti LTDA.
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Executados: Robson Santos Caldas e outros.

Vistos,

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Construtora 

Irmãos Lorenzetti LTDA em desfavor de Robson Santos Caldas, Marcia 

Regina de Souza e Ivanilton de Almeida Lago, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 51/53, informaram 

a realização de um acordo, pugnando pela sua homologação.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 51/53.

Não obstante, indefiro os benefícios da justiça gratuita aos Executados, 

haja vista que os mesmos são empresários, bem como não há nenhum 

documento que comprove a sua hipossuficiência.

Ademais, diante a informação do descumprimento do acordo celebrado 

entre as partes, impõe-se o cumprimento do mesmo, motivo pelo qual 

recebo como cumprimento de sentença o pedido formulado às fls. fls. 

66/70.

Cumpre-me consignar, por oportuno, que o acordo foi celebrado apenas 

pelos primeiros Executados, quais sejam, Robson Santos Caldas e Marcia 

Regina de Souza, motivo pelo qual recebo o cumprimento de sentença 

apenas em relação aos mesmos.

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que os devedores Robson Santos Caldas e Marcia Regina de Souza, 

sejam intimados para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 

513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Por fim, tendo em vista que o Executado Ivanilton de Almeida Lago não 

participou do acordo pactuado, intime-se a parte Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informar se pretende prosseguir com a execução em 

face do mesmo, posto que os ritos processuais da fase de cumprimento 

de sentença são distintos da execução.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 31 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158151 Nr: 6751-98.2013.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA VARGAS 

COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabiula muller - OAB:22165, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, gustavo r. goes - 

OAB:56918

 Autos nº: 158151.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 118/119. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226142 Nr: 15137-15.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA INGÁ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

JDC.CURITIBA-PR 7ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO AUGUSTO SOUZA DE BUENO 

GIZZI, CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HIROSHI KIMURA - 

OAB:06876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CAPLAN - 

OAB:22.781-PR, MAURICIO BONATTO GUIMARÃES - OAB:22.817-PR

 Certifico que, tendo em vista a certidão de fl. 102, intimo novamente a 

parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

do importe de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MAURILDES 

SILVA CARVALHO, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25139 Nr: 1088-86.2004.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO, CÉLIA FERREIRA 

DA SILVA THIESEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO ALBERTO DE OLIVEIRA 

SERRA NAVARRO - OAB:

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149665 Nr: 9651-88.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLA & COLLA LTDA ME, PEROLITA 

SCHERER COLLA, SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA VARGAS COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 149665.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 131/132. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197981 Nr: 13113-48.2015.811.0055

 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: ORESTES QUIRINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A/MT

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201654 Nr: 16001-87.2015.811.0055

 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: VALDECI DOS SANTOS COUTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº: 201654.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Valdeci dos Santos Couto.

 Executado: Oi S.A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Valdeci dos Santos 

Couto em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de valores referente 

à condenação por indenização por danos morais e honorários 

advocatícios sucumbenciais, conforme fls. 105/107.

 Devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença, a parte 

executada às fls. 110/112, alegando a necessidade de suspensão do 

processo em razão do deferimento do processamento da recuperação 

judicial.

 Às fls. 133 foi determinada a suspensão do processo pelo período de 180 

dias.

 Às fls. 135 foi certificado o decurso do prazo de suspensão.

 Às fls. 137/138 a parte exequente requereu o prosseguimento da ação, 

pugnando pela penhora de ativos financeiros da conta bancária da parte 

executada.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 É de conhecimento público que parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em 20 de 

junho de 2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação 

judicial à Oi S.A. e homologado o plano de recuperação judicial.

 Diante desse fato superveniente, qual seja, a concessão da recuperação 

judicial à parte executada, faz-se necessário verificar se os créditos 

perquiridos nos presentes autos estão ou não sujeito à recuperação 

judicial.

 Nesta senda, o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos, devendo ser destacado que, conforme 

alhures consignado, o pedido de recuperação judicial da parte executada 

ocorreu no dia 20 de junho de 2016.

 Quanto ao presente feito, destaco os seguintes marcos temporais:

Data do fato 15/12/2014

Data da sentença 26/04/2016

Dato do trânsito em julgado 27/03/2017

 Diante desse quadro, cabe considerar que, apesar do trânsito em julgado 

da sentença/acórdão ter advindo após o pedido de recuperação judicial da 

parte executada, é certo que os fatos que ensejaram o pedido 

indenizatório e a cominação de multa se deram ainda no ano de 2014, 

quando houve a prática do ato ilícito.

 O direito à indenização nasce com o ato ilícito, nos termos do que dispõe 

o art. 189 do Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 

os arts. 205 e 206”. Já a sentença condenatória apenas reconhece o 

direito à indenização por um fato pretérito.

 Logo, o crédito decorrente de indenização tem origem com a ocorrência e 

caracterização do ato ilícito e não com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.

 Esse é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

EMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO 

DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.

 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no 

quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes.

2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a 

obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da 

Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1.260.569/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

18/4/2017, DJe 25/4/2017).

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE 

CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO 

DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE 

SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. violação AO 

ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o 

eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se 

dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os 

argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão 
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quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões 

recursais.

2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o 

crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação 

indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou 

não, aos efeitos da recuperação judicial em curso.

3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos 

autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a 

existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor 

da reparação para o caso concreto.

4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação 

de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, 

após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado 

no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. 

Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.

6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem 

ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência 

de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, 

ocorreram antes do pedido de recuperação judicial.

7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de 

fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua 

habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.

8. Recurso especial provido”. (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 16/5/2016).

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL. CONSTITUIÇÃO. EVENTO DANOSO. 

PRECEDENTES DO STJ.

1. Consoante entendimento desta Corte, "na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora". (REsp 

1447918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

16/05/2016).

 A mesma interpretação deve ser dada em relação aos créditos 

decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais, pois estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, uma vez que 

referidas verbas somente existem em razão da procedência da ação.

 Logo, diante da dependência específica existente entre a procedência da 

demanda e os honorários sucumbenciais torna-se imperioso dar a mesma 

interpretação a ambos os créditos. Esse é o entendimento que vem sendo 

adotado pelo STJ, em especial para prestigiar os princípios da igualdade e 

da preservação da empresa, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 À 

LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários 

advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação 

judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação judicial e a seus efeitos, 

à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. No caso dos 

autos, o crédito em questão decorre dos honorários advocatícios 

sucumbenciais reconhecidos na sentença prolatada em reclamação 

trabalhista em favor do advogado do ex-empregado reclamante.

2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito 

resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância 

de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira 

incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação 

judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a exclusão da 

verba honorária.

3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar, em 

virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, 

portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do 

crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos 

honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que 

empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao 

trabalhador/reclamante.

4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação 

judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da 

empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, 

bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do 

empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. 

Nesse contesto, a exclusão do plano de recuperação judicial de 

honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 

trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação, 

diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da preservação da 

empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do 

negócio.

5. Recurso especial provido. (REsp 1443750/RS, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS 

TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não podem ser 

considerados créditos existentes à data do pedido de recuperação 

judicial, visto que nasceram de sentença prolatada em momento posterior. 

Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-los, 

automaticamente, das consequências da recuperação judicial.

2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere à 

sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido 

aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem 

natureza alimentar.

3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de 

habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando 

se tratar de processos de execução concursal.

4- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1377764/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 20/08/2013, DJe 29/08/2013).

 No caso em apreço, como os créditos tiverem origem em momento 

anterior ao pedido de recuperação judicial da parte executada, eles se 

sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, ocorrendo, portanto, a 

novação, nos termos do que estabelece o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 

50 desta Lei”.

 Assim, diferentemente da primeira fase, em que as ações são suspensas 

(art. 6º da Lei n.º 11.101/2005), a aprovação do plano de recuperação 

judicial resulta na novação dos créditos, sendo que a decisão 

homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos 

termos do que dispõe o art. 59, caput e § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

 Consequentemente, a novação induz a extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta.

 Esse é o entendimento do STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após 

aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais 

ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas 

suspensas.

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 
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judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. 

Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 

2015. Publicação: DJe 18/06/2015).

 Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que as 

execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que:

“Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis a 

novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém as 

garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Isso porque, uma vez ocorrida a novação, com a constituição de título 

executivo judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as 

execuções antes suspensas retomar o curso normal.

Nesse caso, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

[...]

Igualmente, não há pertinência a fundamentação segundo a qual, 

decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 

3º). Isso porque tal direito se situa na fase anterior à aprovação do plano 

de recuperação, com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de 

suspensão, que consiste exatamente no interregno entre o deferimento do 

pedido de recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”.

 O TJMT também já decidiu nesse sentido:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015).

 Portanto, a medida que se impõe é a extinção do presente cumprimento de 

sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c 

o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, pelo 

princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor da execução, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Caso solicitado, desde já, defiro a expedição de certidão para fins de 

habilitação dos créditos objeto dos autos.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 01 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155675 Nr: 4298-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PIZZATTO, DELSI LUIZ PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 155675.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a expedição de 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, bem como à Secretaria da 

Fazenda, uma vez eventuais bens imóveis podem ser buscados 

diretamente pela parte Exequente mediante consulta ao CRI local.

Ademais, indefiro o pedido de buscas no sistema APOLO, haja vista que a 

própria parte pode diligenciar junto ao site do TJMT, bem como ao cartório 

distribuidor, para a obtenção das informações pretendidas.

 Assim, fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 01º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277724 Nr: 7202-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL FERTIL AGRONEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 277724.

Vistos,

 A parte Exequente, às fls. 36/42, requereu a decretação de revelia da 

parte Executada, haja vista que a carta de citação foi devolvida em razão 

da recusa de seu recebimento.

Requereu ainda a penhora online via BACENJUD.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Compulsando aos autos verifico que a carta de citação AR, 

juntada às fls. 33, foi devolvida pelo motivo “Recusado”.

Contudo, em que pese as alegações da parte Exequente, entendo que a 

citação postal restou frustrada, posto que na modalidade de citação pelo 

correio é imprescindível que o citando efetivamente receba e assine o 

recibo, bastando a resistência do mesmo para que a citação pelo correio 

se frustre.

In casu, tratando-se de citação de pessoa jurídica, nos termos do art. 248, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, necessário se faz que a entrega do 

mandado seja a pessoa com poderes de gerência geral ou de 

administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de 

correspondências.

Desta forma, tendo a carta de citação sido devolvida em razão da recusa 

de seu recebimento, resta a mesma frustrada, conforme lições de 

Humberto Theodoro Júnior:

“Como o carteiro não dispõe de fé pública para certificar a entrega ou a 

recusa, se o destinatário se negar a assinar o recibo, a citação postal 

estará fatalmente frustrada e só restará ao autor renovar a in ius vocatio 

por mandado.”

 Assim sendo, ante a frustração da citação pelo correio necessário se faz 

a citação por oficial de justiça, nos termos do art. 249, do CPC.
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Por essas razões, indefiro o petitório de fls. 36/42.

Ante o exposto, expeça-se o competente mandado de citação da parte 

Executada.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 213875 Nr: 5130-61.2016.811.0055

 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: LDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA - 

OAB:312869/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 213875.

 Vistos,

 Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela parte requerida, 

consistente na nulidade da citação por edital.

 Analisando os autos, entendo que a preliminar não merece ser acolhida, 

pois a citação por edital da parte requerida foi deferida após a 

demonstração de várias tentativas de citação pessoal, comprovadas por 

meio das certidões de fls. 35 e fls. 44.

 Nesse sentido:

“Execução fiscal. Exceção de Pré-executidade rejeitada. Taxas. Alegação 

de nulidade da citação por edital que não comporta acolhimento, pois 

precedida de tentativa infrutífera por oficial de justiça. Alegação de 

nulidade da CDA e irregularidade do processo administrativo. 

Preenchimento dos requisitos legais/inexistência de vício na cobrança. 

Ilegitimidade do sócio da empresa-executada não configurada. Firma 

individual cujo patrimônio da pessoa física e jurídica se confunde. Nega-se 

provimento ao recurso”. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2045371-60.2017.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 

18ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2ª Vara da Fazenda 

Pública; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

MOTOCICLETA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – 

BEM APREENDIDO – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA 

PÚBLICA – ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA 

DE ENCONTRAR O RÉU – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A PRESENÇA 

DE MEMORIAIS – DESNECESSIDADE – ROBUSTO CONJUNTO 

PROBATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. Restando frustradas as tentativas de localização da parte, 

havendo diligência para citação pessoal, apreensão do bem objeto do 

contrato e nomeação de curador especial, revela-se justificada a 

promoção da citação por edital que, portanto, é plenamente válida, quando 

observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil, 

garantindo, assim, ao suplicante, o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado 

da lide previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e 

alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Na 

forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou 

contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não 

evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de 

prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não 

podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem 

correção”. (TJMT. ED 116996/2017, Des. Dirceu dos Santos, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

20/12/2017)

 Ademais, consta na certidão de fls. 44 que o requerido teria se mudado 

para o Estado do Paraná, conforme informação repassada pela 

ex-esposa, sendo certo que o endereço informado na contestação de fls. 

61/62 é de Tangará da Serra-MT.

 Assim, inexistindo nulidade da citação por edital da parte requerida, a 

preliminar merece ser rejeitada.

 Analisadas a preliminar e não havendo questões processuais pendentes, 

sendo as partes legítimas, declaro o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas, que deverão ser arroladas tempestivamente (15 dias 

contados da intimação desta decisão), devendo ser observado que a 

parte autora já apresentou o rol às fls. 72.

Registro que por agora ficam estabelecidos os seguintes pontos 

controvertidos: a) ocorrência de fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente/réu, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou 

imperícia (dolo ou culpa do agente); b) nexo de causalidade entre o dano e 

o comportamento do agente; c) existência de dano e sua extensão.

Assim, para produção da prova oral designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de setembro de 2018, às 16:00 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Tangará da Serra-MT, 01º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134367 Nr: 4442-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO MORETTI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 134367.

 Vistos,

Diante do petitório de fls. 619, oficie-se o departamento de depósitos 

judiciais do TJMT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste 

esclarecimento acerca das contas judiciais relativas a presente demanda, 

quais sejam, 4500134285189 e 1700110418835, informando se ainda há 

saldo remanescente depositado, posto que já foram expedidos alvarás 

para levantamento de toda a quantia depositada nos autos.

Cumpre-me pontuar que os depósitos ora questionados se referem aos 

valores depositados pelo banco Executado na conta judicial 

1700110418835, com as seguintes identificações:

Guia Data do pagamento Valor da guia

491483-P 30/12/2014 R$ 4.284,63

574212-9 09/07/2015 R$ 2.978,74

Referidos depósitos são relativos ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, tendo já sido expedido alvará para 

levantamento dos mesmos em favor da parte Exequente, às fls. 516 e 530.

 Com a resposta do ofício, intime-se a parte Executada para se manifestar 

a respeito, no prazo de 15 dias.

Nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150072 Nr: 10084-92.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORM. E QUAL. IND. -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 
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CAVALHEIRO, VANESSA C. DE ALMEIDA CAVALHEIRO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133

 Execução Fiscal nº 10084-92.2012 Cód. 150072

Vistos,

DEFIRO o pedido de fls. 44 na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte executada.

 Deverão os autos permanecer em Gabinete como estabelecido pelo 

aludido Provimento.

Cumprido integralmente a presente decisão, havendo penhora, abra-se 

vistas à parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

dias, nos termos do art. 16, da Lei 6.830/80.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 103212 Nr: 2061-02.2008.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: ELIANE MARCONDES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Autos nº.: 2061-02.2008 – Cód. 103212

Vistos.

1. A parte exequente vem aos autos informar que não houve o pagamento 

do RPV expedido.

2. Não efetuado o pagamento do RPV no prazo legal, cabível o sequestro 

nas contas do ente público, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença. Requisição de 

pequeno valor - Rpv. Não pagamento no prazo legal. Sequestro. 

Possibilidade. Decisão monocrática. Agravo provido. (TJRS; AI 

0151547-53.2018.8.21.7000; Giruá; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Alexandre Mussoi Moreira; Julg. 04/06/2018; DJERS 07/06/2018).

 3. Todavia, determino que a parte exequente promova a atualização do 

débito, no prazo de 10 dias.

4. Com este nos autos, conclusos para penhora on-line.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178471 Nr: 20597-51.2014.811.0055

 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: KATIA ADRIANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162629 Nr: 14148-14.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA CORREA RASCHEJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14148-15.2013.811.0055 (Cód. 162629)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127447 Nr: 6370-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIZA PESTANA JARDIM, ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n° 6370-95.2010.811.0055 – Cód.127447

VISTOS.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos 

autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 30 de julho de 2018.

 Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 105692 Nr: 4492-09.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140978 Nr: 296-54.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 
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OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145989 Nr: 5703-41.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MOREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154086 Nr: 2724-72.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROSSETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 144943 Nr: 4593-07.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINN SIBILLA FARIAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Caroline Pannebecker - 

OAB:OAB/PR 54647, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202175 Nr: 16506-78.2015.811.0055

 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: ELZA JOENCK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a advogada Dra. Lucinéia 

Rodrigues de Souza, 16339 OABMT acerca do desarquivamento e, 

querendo, se manifestar no prazo legal, sob pena de retorno ao arquivo.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 24527 Nr: 162-08.2004.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:8666

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102728 Nr: 1620-21.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENTINA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, certifico que decorreu o prazo de suspensão solicitado 

pela parte autora às fls. 225/229, sendo assim, impulsiono os autos com 

vistas ao requerente para que diga sobre o prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 144888 Nr: 4526-42.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MONTEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 
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OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137413 Nr: 7758-96.2011.811.0055

 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: AILTON ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 146859 Nr: 6609-31.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o perito judicial encartar aos 

autos o laudo pericial pertinente.

Outrossim,certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da 

parte autora colacionar ao feito o comprovante de endereço atualizado de 

seu cliente, sendo assim, nos termos da legislação em vigor, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte autora, pessoalmente, para que traga aos 

autos o aludido documento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161526 Nr: 12202-07.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN - OAB:19039-A

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

que o feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor 

satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, entendo inviável a condenação do executado, que quitou 

extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais e de custas, haja vista que a parte não 

integrou efetivamente a relação processual.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Outrossim, condeno o executado ao pagamentto das custas processuais, 

determinando seja o mesmo intimado desta sentença e comprovar a 

quitação das custas. Não havendo, promova-se a remessa a Central de 

Arrecadação para inscrição na divida ativa e demais providencias.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208719 Nr: 983-89.2016.811.0055

 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: FATIMA MARIA DA SILVA JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da segunda 

instancia, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, e nada 

requerido, sera remetido ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 212136 Nr: 3758-77.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, LAERTE JOSÉ 

DE CASTRO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO COMERCIO DE BORRACHAS E AUTO 

PEÇAS - LTDA, MASSA FALIDA DE UNIAO COMERCIO E IMPORTAÇAO 

EXPOTAÇAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERTE JOSÉ CASTRO 

SAMPAIO - OAB:309.336-SP, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERTE JOSÉ CASTRO 

SAMPAIO - OAB:309.336-SP

 Execução FiscalProcesso n.º 3758-77.2016 (Cód. 212136)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Ante o teor das petições retro, retifique-se a capa dos autos 

e sistema para constar no polo passivo “Massa Falida de União Comércio 

de Borrachas e Auto Peças - Ltda”, representada por sua administradora 

judicial, “Alexandre de Moraes Sociedade de Advogados”, representada, 

por sua vez, por Laerte José de Castro Sampaio. Outrossim, a marcha 

processual terá o seu regular trâmite, na medida em que a cobrança 

judicial de crédito tributário não se sujeita a concurso de credores ou 

habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou 

arrolamento, consoante preconiza o art. 187 do CTN e artigo 29 da LEF.A 

respeito, lembremos o teor do artigo 29 da LEF e artigo 187 do CTN, o qual 

verbera que: A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a 

concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, 

concordata, inventário ou arrolamento.Corroborando, cito precedente:

[...]Todavia, o síndico deverá ser intimado de todas as medidas 

engendradas contra a massa falida.Cumpra-se e, após, conclusos para 

demais providências legais.Às providências.Tangará da Serra/MT, 17 de 

novembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148552 Nr: 8452-31.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 8452-31.2012 (Cód. 148552)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumprida a diligência supra, intimem-se os devedores, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 142764 Nr: 2217-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que diga sobre o 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 199992 Nr: 14802-30.2015.811.0055

 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: LETÍCIA GRAZIELLA TEIXEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14802-30.2015.811.0055 (Cód. 199992)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126449 Nr: 5385-29.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, BANCO JOHN DEERE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO LUIZ MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 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.443.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282399 Nr: 10930-02.2018.811.0055

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito dos valores 

correspondentes a duas (02) diligências locais para cumprimento do 

Mandado de Citação, Busca e Apreensão no perímetro urbano desta 

cidade, aos quais serão acrescidos a importância relativa à tarifa 

bancária, cujos depósitos deverão ser efetuados por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55267 Nr: 4832-21.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA 

LTDA - COMAJUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA MASTER PÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CARVALHO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo às 

diligências do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

PENHORA dos alugueis do imóvel matriculado sob n.º 23.700 CRI Tangará 

da Serra/MT, localizado na Av. das Palmeiras, quadra 42, Lote 15, 

loteamento denominado Núcleo Habitacional Tarumã, nesta cidade, de 

propriedade da Executada Sirley Inácio de Moraes, até o montante integral 

da dívida de R$41.348,03 intimando-se os ocupantes /moradores IMÓVEL 

efetuarem o depósito dos aluguéis em conta Judicial. Após, efetivada a 

PENHORA, proceda-se ainda a INTIMAÇÃO da Executada SIRLEY 

RODRIGUES DE MOARES, CPF 374.119.771-87, com endereço na Av. 
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Brasil, nº 935-S, Centro, Tangará da Serra/MT, a qual é proprietária do 

Imóvel acima identificado, para que fique ciente da PENHORA, cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia de diligência emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137265 Nr: 7596-04.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139, MARIO PEDROSO - OAB:10220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 Intimação do executado para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

421068-9/2018 expedido nos autos as folhas 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128879 Nr: 7792-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER, ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, BANCO 

PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

421109-p/2018 expedido nos autos as folhas 411.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100520 Nr: 7595-58.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDANS RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS PARA 

VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de Instrução dia 2 de agosto de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 100520

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, os advogados das partes e a testemunha arrolada.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, restou i frustrada a tentativa de 

conciliação.

Após, foi colhido o depoimento da testemunha Marileide Batista da Silva. 

Consigne-se que o depoimento foi gravado observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Após as oitivas as partes pugnaram pela apresentação de memoriais 

escritos no prazo sucessivo de 15 dias.

Após foi prolatada a seguinte decisão:

Vistos,

Aguarde-se a apresentação dos memoriais ou o decurso do prazo e então 

conclusos para prolação de sentença.. NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Advogado da empresa autora:

Advogada do Banco Itaú S/A:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4476 Nr: 85-14.1995.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA EMP. LAVROFÉRTIL PROD. DA 

LAVOURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU BACKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDA IVETE ARANTES 

BORGES - OAB:, EDMAR LÁZARO BORGES - OAB:2.841-GO, GUSTAVO 

PASSARELLI DA SILVA - OAB:7602, THIAGO MACHADO PRESTIA - 

OAB:240193/SP

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para promover a regularização do polo passivo 

caso pretenda a constrição de créditos do espólio conforme certidão de 

óbito juntado nos autos as folhas 1022.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147138 Nr: 6909-90.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CAVALARI, ANGELO ANTONIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

420684-3/2018, bem como para manifestar no prazo de 10 (dez) dias 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4474 Nr: 4928-02.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA EMP. LAVROFÉRTIL PRODUTOS DA 

LAVOURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU BACKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDA IVETE ARANTES 

BORGES - OAB:, EDMAR LÁZARO BORGES - OAB:2.841-GO, GUSTAVO 

PASSARELLI DA SILVA - OAB:7602

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para promover a regularização do polo passivo 

caso pretenda a constrição de créditos do espólio conforme certidão de 

óbito juntado nos autos as folhas 879.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1526 Nr: 303-42.1995.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO ZAMECKI, ALCIDES MATTIUZO JUNIOR, 

DONIZETI LAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA JUNIOR COM.DE CEREAIS 

MANUFATURADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CESAR HINTZ - 

OAB:4.379-A / MT, ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - OAB:4.383-B 

OAB/MT, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B OAB/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 10055, THIAGO AFONSO DIEL - OAB:OAB-MT 19.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 17134, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PINHEIRO JUNIOR - OAB:15.106/PR, JULIANA TORRES MILANI - 
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OAB:27523-OAB-MT, LUIZ LOPES BARRETO - OAB:PR: 23.516

 Autos: 1526

Vistos,

Primeiramente, chamo o feito a ordem para consignar que a despeito do 

pedido de fls. 303 e decisão de fls. 304 que o feito encontra-se de fato 

suspenso em razão da declaração da falência da executada.

Outrossim, verifico ainda que a decisão de fls. 250/251 quanto a liberação 

de valores bloqueados não fora cumprida até o presente momento, razão 

pela qual procedo a liberação dos valores nesta oportunidade, devendo 

ser cientificado o Sindico nomeado quanto a liberação ora realizada.

No que tange a restituição não realizada pelo exequente, oportunize-se a 

manifestação do sindico requerido o que entender necessário.

Sem prejuízo, expeça-se o que for necessário para a habilitação de 

crédito do exequente junto a falência, conforme o requerido, devendo o 

exequente comprovar nos autos a realização da mesma.

Por fim, intime-se o sindico indicado a fls. 272 solicitando-se informações 

sobre a fase em que a mesma se encontra.

Sem prejuízo de tais deliberações procedam-se a atualização dos 

registros quanto a situação da empresa e a identificação do sindico da 

Massa Falida e não sendo apresentadas novos requerimentos, 

aguarde-se suspensa a execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 2 de agosto de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8580 Nr: 1138-88.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARIUSSI, LEONICE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, 

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 intimação dos advogados das partes para manifestarem acerca da 

certidão de obito do executado Elio Mariussi no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162769 Nr: 14420-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, Nilton 

Massaharu Murai - OAB:16783-O, PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 17.772, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Intimação das partes das datas designadas do 1º Leilão dia 27 de 

novembro de 2018, a partir das 10:00 horas e 2º Leilão 27 de novembro a 

partir das 13:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 24198-60.2017.811.0055

 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: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18.496, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: douglas mangini russo - 

OAB:269.792/OAB/SP, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, Kamila ariane da silva - OAB:358.182/oab/sp, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARA COMPARECEREM PARA 

NOVA VISITA TECNICA DO PERITO , DESIGNADO PARA O DIA 13/08/2018, 

AS 08:00 HORAS, SITO A RUA 38, QUADRA 11, LOTE 05, JARDIM 

FLORIZA, NESTA CIDADE, BEM COMO LEVAREM OS SEUS QUESITOS E 

ASSISTENTE TECNICOS NA DATA E LOCAL ACIMA DESIGNADO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63492 Nr: 5009-48.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:58971/PR

 Vistos,

Proceda-se a renovação da intimação do patrono da exequente, nos 

termos do despacho retro, com expressa identificação das contas 

correntes individualizadas a fls. 667. Sem prejuízo, oficie-se a agência do 

Banco Bradesco n. 1249 para que apresente no prazo de 60 dias, cópia 

dos contratos de abertura de conta corrente das contas identificadas a 

fls. 667, informando inclusive se alguma delas decorreu de relações 

contratuais originalmente estabelecidas entre o requerente e o HSBC Bank 

Brasil S/A ou mesmo Bamerindus/SA, bem como apresente cópia dos 

extratos das operações ocorridas entre 1987 e 21/08/2007, das contas 

identificadas junto ao sistema Bacenjud. Devendo ainda ser informado se 

tais contas idenficadas guardam relação de origem com as operações 

(agencia/conta 0879-10381-28 (fls. 575v) ou 0879-120352-8 (fls. 04v),

 Apresentados os documentos solicitados e informada a existência de 

relação entre as contas identificadas e as operações objeto da 

presetação de contas, oportunize-se a apresentação de contas pelo autor 

no prazo já fixado.

Informada pela instituição financeira a inexistência de vinculo entre as 

contas identificadas pelo Juízo e as operações objeto da prestação de 

contas, oportunize-se a manifestação do autor quanto a carência da ação.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63488 Nr: 5007-78.2007.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A CERTIDÃO DE OBITO DA PARTE AUTORA ELIO MARIUSSI, 

DEVENDO PROCEDER A REGULARIZARIZAÇÃO O POLO ATIVO NOS 

AUTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149331 Nr: 9290-71.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DAS DORES RODRIGUES, ANTONIO WAGNER 

ZAGO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 
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OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 9.802

 Intimação do autor do alvará eletrônico n. 421129-4/2018 expedido as 

folhas 467.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201319 Nr: 15744-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AFONSO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA CERTIDAO DE OBITO DE ELIO MARIUSSI, PARA MANIFESTAR 

QUANTO A REGULARIZAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos: 209455

Vistos,

Trata-se de pedido de redução de penhora com a exclusão de um dos 

bens dados em garantia real com fulcro na premissa de que a decisão de 

fls. 143 permitiria tal “redução/substituição”.

È o breve relatório. Fundamento. Decido.

Incialmente, cumpre consignar que a matéria atinente ao excesso de 

garantia já foi apreciada nestes autos às fls. 143/145 sendo certo 

inclusive que sequer há avaliação judicial do segundo imóvel penhorado, 

eis que não localizado pelo oficial de Justiça, apto a justificar a redução e 

manutenção da penhora justamente do bem não avaliado.

Ademais, ainda que concretizada a avaliação se mostrasse possível a 

redução da penhora é certo que a preferência para a manutenção da 

penhora e atos expropriatórios se daria justamente sobre o bem já 

avaliado e localizado nesta Comarca, nos termos do inciso III doa artigo 

848 do CP, visto que a expropriação de bem localizado no Juízo da 

execução permite a concentração de atos processuais., aliás a própria 

situação processual indica que o prosseguimento dos atos expropriatórios 

se dará de forma mais célere no que tange ao imóvel já indicado na 

decisão de fls. 143, cuja avaliação já se encontra homologada e com 

leiloeiro nomeado, não se mostrando razoável a redução da garantia para 

bem que sequer foi localizado em ato deprecado.

Assim, indefiro o pedido de fls. 146/147 devendo prosseguir o feito nos 

termos da decisão de fls. 143 e seguintes.

Outrossim, no que tange a Carta Precatória devolvida, intime-se o 

exequente para que apresente a documentação solicitada, renovando-se 

a mesma que também deve ser instruída com cópia da petição de fls. 

146/147 que apresenta indicações aptas a facilitar a localização do imóvel 

a ser avaliado, e eventualmente alienado.

Apresentados os documentos indicados, renove-se o ato.

Tangará da Serra, 2 de agosto de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172512 Nr: 14188-59.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGEL GARCIA PINHEIRO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT: 20449, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 - 

SP, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

no endereço Rua Manoel Dionísio Sobrinho .n 157 W, nesta comarca, cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia de diligência emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2090 Nr: 746-56.1996.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL DE CAMPOS MELO, ESPOLIO DE 

IRINEU ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES 

DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15499/MT, MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - 

OAB:13.801/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Considerando-se que pagamentos de credores pelo Espólio antes da 

partilha demandam autorização do Juízo do Inventário, encaminhe-se cópia 

da minuta para que tal Juízo informe sobre qualquer objeção ou obstáculo 

a homologação do acordo e pagamentos indicados pelo Inventariante.

Outrossim, considerando-se que o exequente apresentou 

concomitantemente acordo para homologação e pedido de prosseguimetno 

da execução pelo valor original, oportunize-se ao mesmo manifestação 

para esclarecimento quanto a aventada contradição em suas 

manifestações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213479 Nr: 4858-67.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AFONSO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA CERTIDAO DE OBITO DE ELIO MARIUSSI, PARA MANIFESTAR 

QUANTO A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO E PEDIDO DE 

CONVERSÃO DA PRESENTE Execução para quantia certa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2091 Nr: 747-41.1996.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSETMARI BARRIOS DE MELO, ESPOLIO DE 

IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20647/O, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Atente-se o Cartório para o integral cumprimento da decisão de fls. 778, 

certificando-se quanto o recebimento e habilitação de credito informada 

pelo exequente.

Outrossim, sendo certo que pagamentos a credores antes da partilha 

depende de autorização do Juízo do Inventário, nos termos do §1 do artigo 

642 do CPC, encaminhe-se ao mesmo cópia do termo de acordo de fls. 

788/789 para homologação caso de fato o crédito já tenha sido habilitado 

no inventário ou autorização daquele juízo para o pretendido pagamento 

caso a cobrança de fato somente esteja sendo processada nestes autos.

Após, cumprido integramente esta decisão e colhido o parecer do 

Minisério Publico quanto a extinção do feito em cado de habilitação do 

crédito junto ao Inventário, voltem-me conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284067 Nr: 12336-58.2018.811.0055

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito dos valores 

correspondentes a duas (02) diligências para cumprimento do Mandado de 

Busca e Apreensão e Citação, no perímetro urbano desta cidade (centro), 

aos quais serão acrescidos a importância relativa à tarifa bancária, cujo 

depósito deverá ser efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente 

pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21011 Nr: 160-72.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOLHA DE SOUZA 

LIMA - OAB:15327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ANTONIO ARALDI - 

OAB:50.831, DIRCEU TAMANHO - OAB:5.827, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que manuseando os autos constatei que até a presente data, a 

parte executada apesar de devidamente intimada na pessoa do seu 

advogado via DJE edição 10232, que publicou em 10/04/2018, não 

manifestou nos autos e nem efetuou o pagamento. (fls. 414).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264801 Nr: 28291-66.2017.811.0055

 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: CARMELINA MARTINS DE MORAIS, ZULMIRA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

290/302, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242684 Nr: 10934-73.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA MUNDO MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MINAS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA NIUTCGA MUNDIM DE 

GODOY - OAB:OAB/GO 28.452, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES 

- OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BADARÓ DE 

ALMEIDA SOUZA - OAB:BA 22.772, JORDANA MIRANDA SOUZA - 

OAB:54737/MG, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

671/683, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20612 Nr: 3995-05.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 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: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da carta 

precatória 5116-51.2018.811.0041-código 1290641 da comarca de 

Cuiabá-MT, juntada nos autos as folhas 428/442.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216368 Nr: 6941-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, CARMEN LUCIA MENDES ARAUJO OLYNTHO - 

OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 149/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121901 Nr: 975-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCACIR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, JANE CLAIR ZANETTI - OAB:MT 8716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor relativo 

à condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de penhora 
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no endereço Av. Brasil, n. 566 E, Centro, cujo depósito será efetuado por 

meio de Guia de diligência emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246689 Nr: 14173-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR ALVES SAMPAIO, MARIA PAULINA DA SILVA 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ROBERTO FREIRE MORAES, POMPEU 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MATIAZZI 

RAVAGNANI CORREA - OAB:365369/SP, EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, Luis Otavio Paim - OAB:15.508-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre a petição de 

folhas 93/96.

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: 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,

Weberton de Almeida Silva e Wellington de Almeida Silva, presos em 

flagrante e denunciados por terem, em tese, cometido os delitos descritos 

nos arts. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e 16 da Lei 10.826/2013, pediram a 

revogação de sua segregação, por intermédio de advogado.

 Com vista dos autos, o promotor de justiça opinou pelo indeferimento do 

pedido.

 É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos verifico que a prisão em flagrante foi convertida 

em preventiva justamente por não ser caso de concessão de liberdade 

provisória, nos termos do art. 310 do CPP.

 Feito tal registro, não vislumbro alteração fática ou jurídica que 

fundamente a revogação da decisão que determinou a medida privativa de 

liberdade.

 Diante disso, em consonância com o “parquet”, reitero as razões da 

decisão que decretou a segregação preventiva e indefiro o pedido de 

revogação da prisão preventiva.

Ciência ao MPE e à Defesa.

 Aguarde-se a audiência de instrução.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 251869 Nr: 18221-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLABSON AMARO DOS SANTOS ALVES, 

CICERO DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MARCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3705

 Vistos,

Diante da tempestividade certificada, nos termos do art. 593 do CPP, 

recebo o recurso de apelação.

Intimem-se para razões e contrarrazões.

Decorrido o lapso temporal para apresentação da(s) peça(s) acima 

mencionadas, encaminhe-se o feito para julgamento (art. 601, CPP).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 228654 Nr: 17315-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283943 Nr: 12239-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19701/O, Ulisses Rabaneda dos Santos - 

OAB:OAB/MT 8.948

 Autos nº: 12239-58.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 283943.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 03 de outubro de 2018, às 13h40min para oitiva da 

testemunha de defesa Cleiton da Silva Araújo, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvidas, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 25 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 187937 Nr: 4924-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBALDO BORGES ARANTES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE NO PRAZO DE 24 

HORAS, PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 156569 Nr: 5182-62.2013.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CALDEIRA, FAUSTINO 

CIRQUEIRA DOS REIS CORADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 1)JULGO EXTINTA a punibilidade de Antonio Carlos Caldeira e Faustino 

Cirqueira dos Reis Corado, já qualificados nos autos, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, c/c art. 109, caput, e inciso V e art. 110, todos do Código Penal, bem 

como com fulcro no artigo 61, do Código de Processo Penal. 2)Transitada 

em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório. 3)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, a Defensoria Pública e a 

Defesa técnica do réu Faustino. 4)Havendo objetos apreendidos, 

PROCEDAM-SE à destinação conforme preceituam as normas da 

CNGC.5)Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT.6)Tratando-se de sentença extintiva da 

punibilidade, dispensável se faz a intimação pessoal dos réus Antonio 

Carlos Caldeira e Faustino Cirqueira dos Reis Corado, bastando a de seus 

respectivos defensores, a teor do art. 1.387 da CNGC/MT. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 02 de agosto de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000155-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 02 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A (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, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010672-21.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (EXEQUENTE)

RULLYAN PETERSON SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A Secretaria poderia empreender o impulso processual devido 

sem a necessidade de novo despacho. Tendo em vista que a parte 

exequente informou o endereço atualizado do executado, CUMPRA-SE a 

decisão do evento ID 6355765. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011537-78.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS 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 
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da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011589-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS 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, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a parte executada para, no prazo improrrogável de 5 

dias, comprovar o cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo sem o 

cumprimento da obrigação, DEFIRO a aplicação de multa no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) por cada dia de descumprimento, até o máximo 

equivalente a 40 salários mínimos. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO FREITAS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (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 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, 03 de agosto 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. A doutrina e a jurisprudência se inclinam a não aplicar o disposto 

no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, que proíbe a citação por edital nos 

Juizados Especiais, quando se tratar de processo de execução. Dispõe, 

ainda, o enunciado 37 do Fonaje: "em exegese ao art. 53, §4º, da Lei 

9.99/95, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18. 

§2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do CPC." Assim, em tese, é possível a citação editalícia, porém, 

é necessário que a citação nessa modalidade seja decorrente de eventual 

arresto, ou seja, é necessário que tenha ocorrido anterior constrição de 
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bens. Nesse passo, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, indicar a existência 

de bens ou requeira o que entender cabível. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA COLLETES TRICCA VESPUCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos.C Considerando a informação do CPF do reclamado, promovo 

diligência no sentido de localizar seu endereço via sistema Bacenjud. 

Providencie-se a citação/intimação do reclamado nos endereços 

constantes do extrato anexo. Por fim, DEFIRO o pedido do ID 13961848. 

Oficie-se na forma requerida. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA VIVIANE LEITE GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com a devida vênia, não há qualquer amparo jurídico para o 

deferimento da 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. No mais, considerando a informação do CPF do 

reclamado, promovo diligência no sentido de localizar seu endereço via 

sistema Bacenjud. Providencie-se a citação/intimação do reclamado nos 

endereços constantes do extrato anexo. Por fim, DEFIRO o item “b” do 

pedido do ID 14341682. Oficie-se na forma requerida. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 e agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (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 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, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A fim de verificar a efetiva necessidade de designação de 

audiência de instrução, conforme requerido expressamente pela 

reclamada na audiência de conciliação, determino sua intimação para 

apresentação de contestação no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo com 

ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010691-95.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MARIA SOARES PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE FERREIRA COSTA (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 
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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, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRASDESCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDMILSON CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo, com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON DA SILVA LINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo, com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010287-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo, com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO FERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo, com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial, consignando 

em esclarecimento ao questionamento do ID 14232897 que é necessária a 

confecção do cálculo em relação às custas, uma vez que na sentença 

houve condenação do reclamante em seu pagamento. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000883-49.2018.8.11.0055

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:

ANA PAULA DIAS MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências 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 
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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 exequendo. 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 

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 1439008, determinando a expedição de ofício 

ao empregador do executado, sendo a empresa PLANTAE ALIMENTOS 

NATURAIS, 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$ 2.417,49). Uma vez efetivada 

com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 

2º, do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 

53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 

Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (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. Determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial, consignando 

em esclarecimento ao questionamento do ID 14230315 que é necessária a 

confecção do cálculo em relação às custas, uma vez que na sentença 
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houve condenação do reclamante em seu pagamento. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001542-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PONTES (EXECUTADO)

MARCELO DE MELLO PONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo 5 dias, manifestar sobre o 

pedido do ID 14498201. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012073-89.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL DE ALMEIDA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT0009139A 

(ADVOGADO)

ODIL DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT2403/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Despachado somente nesta data em razão do involuntário 

acúmulo de trabalho e em razão da necessidade de cumprimento da Meta 

2 do CNJ - 2018. Indefiro o requerimento formulado pelo executado para 

extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da suposta 

ausência do exequente à audiência de conciliação. Primeiro, porque 

sequer há notícia de ter sido efetivamente realizada referida audiência. 

Segundo, porque a designação da audiência foi claramente indevida, 

diante da natureza do procedimento em análise. Tratando-se de fase de 

cumprimento de sentença, não há que se falar em designação de 

audiência de conciliação. O executado é intimado para efetuar o 

pagamento do valor devido ou para apresentação de embargos no prazo 

de 15 dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Assim, 

claramente não se está diante de hipótese de extinção do processo sem 

resolução do mérito conforme pretende o executado. Por outro lado, 

verifico que o executado já ofertou embargos à execução nos autos. No 

entanto, os embargos não podem ser recebidos, tendo em vista a 

inexistência de garantia da execução. 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.” Ante o exposto, diante da inexistência de 

garantia do Juízo, deixo de receber os embargos opostos pelo executado, 

negando-lhes seguimento. Intime-se o exequente para manifestação, em 

10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010999-34.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. CALAZANS JUNIOR - ME (EXECUTADO)

ARTEMIO ANDRADE CALAZANS JR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

qual o endereço onde se encontram os bens sem seu nome, passíveis de 

penhora , consignando que a omissão caracterizará ato atentatório à 

dignidade da Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor 

atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual e material (Art. 774, do CPC). Defiro o pedido de inscrição do 

nome do executado nos cadastros restritivos de crédito, em relação ao 

débito executado nos autos. Oficie-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001011-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARES FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANITA LOIOLA OAB - MT0013178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS BRITO PINHEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a indicação do bem a penhora, bem como o local 

onde possa ser localizado, DEFIRO o pedido do ID 14495585. EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial 

de Justiça proceda à penhora do veículo indicado, 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). Caso a diligência de 

penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001425-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PRIETO CENA DAMIAO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MALDONADO FOLINI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

a petição do ID 14485223. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para julgamento. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AURELIO VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ingressou com a presente ação de 

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que a reclamada vem efetuando cobranças 

diversas do contratado. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia no fato da possível 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 
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devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome do reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que a reclamada vem 

emitindo faturas com valores e serviços diversos do contrato e por isso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. E de fato, restou demonstrado nos autos que o reclamado 

contratou os serviços de telefonia, internet e TV, pelo valor mensal de R$ 

279,90 (Id 14542118) e a reclamada vem emitindo faturas com valores e 

serviços diversos do contratado (Id 14542132 a 14542172). Levando em 

consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas 

empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais 

ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros 

de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que 

não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, 

devendo a prova da existência da negociação dos serviços e da 

pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa 

reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação dos serviços bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a 

consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato 

de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o 

fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA GALVAN MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 
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validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 de agosto 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.: 87180 Nr: 988-49.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA LUZ ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 988-49.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: MARIA DA LUZ ALVES DE ALMEIDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria da Luz Alves de Almeida, Cpf: 

38354179249, Rg: 92.885 SSP RO , atualmente em lugar incerto e não 

sabido

FINALIDADE: 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$ 

632,27 (Seiscentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e três 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, 2 de agosto de 2018.

 Luciana Maria Adams

Gestora Judiciária da Central de Arrecadação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30258 Nr: 383-45.2009.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VALDEMAR BUTTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 19.258,90 

(Dezenove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago 

de forma separada, sendo R$ 19.258,90 (Dezenove mil, duzentos e 

cinquenta e oito reais e noventa centavos) para recolhimento da guia de 

custas judiciais 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88727 Nr: 2618-43.2013.811.0045

 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: ANTONIO DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO PARANÁ, DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ (DETRAN/PR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DETONI - 

OAB:56168-PR, RICARDO DIOGO BASTOS - OAB:70.000-PR

 Certifico que, intimo os requeridos do despacho abaixo trancrito...Vistos 
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em correição.

I. Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento.

II. Após, venham os autos conclusos para o julgamento conforme o estado 

do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357).

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32701 Nr: 2388-40.2009.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAIDA, MEAIDA, CFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO - 

OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 2 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105698 Nr: 1632-21.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: VIACAMPOS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE FROZA DELGADO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA CLÁUDIA 

GIARETTA, para devolução dos autos nº 1632-21.2015.811.0045, 

Protocolo 105698, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 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

 Certifico e dou fé que, intimo o douto procurador para que, impulsione o 

feito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107924 Nr: 2800-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALAILTON BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTI & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Certifico e dou fé que, compareceu em cartório o Sr. José Alailton Barros 

Oliveira, e, informou que o executado devidamente intimado através do 

seu advogado deixou de pagar ou nomear bens a penhora. Dessa froma, 

abro vistas a Defensoria Pública, para requerer o que de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000220-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASCITON HENRIQUE GOULART (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000220-33.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

REQUERIDO: VASCITON HENRIQUE GOULART Vistos etc. 1. Cuida-se de 

pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, contestação nos autos. 

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos 

moldes do artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento 

das custas e despesas processuais. 4. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de junho 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003238-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003238-96.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: RODRIGO APARECIDO AGUIAR REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar o 

preparo do feito ante a ausência de requisitos essenciais da petição inicial 

(Art. 319, CPC), sob pena de seu indeferimento, além de adequar o pedido 

para o rito apropriado, trazer aos autos comprovação de miserabilidade 

econômica e ainda, manifestar-se quanto a competência deste juízo, 

entretanto, não fora dado as devidas providencias requeridas em 

despacho de ID Num. 9686592– 1/2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 2. Dispõe o artigo 290, “caput”, do CPC, que será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

atender o disposto elencado no art. 321, em 15 (quinze) dias. É o caso 

dos autos, uma vez que a despeito de intimada, a parte autora não tomou 

as respectivas providências. Neste sentido: "Apelação Cível. Não 

recolhimento de custas iniciais. Falta de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação pessoal. 

Desnecessidade. 1. O recolhimento das custas processuais é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, a determinação para o recolhimento das custas, se não 

cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo (CPC 267 

IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte no caso de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor". (TJDF, 

APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, relator(a): Sérgio Rocha, 

julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, DJ - e pág. 91). 

"Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Não 

pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 267, iv, do 

CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 
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consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

os requisitos essenciais da petição inicial e demais atos incumbidos 

traduzem-se em pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, levando o descumprimento da determinação judicial, 

'in casu', à aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC. Por fim, 

eventual alegação de impossibilidade de cumprimento do prazo, conforme 

id. 10146827, depende do correspondente demonstrativo, ademais, já se 

passaram mais de oito meses desde a referida petição, e nada fora 

aportado aos autos. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 

330, IV c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito. 4. Sem Custas, ante o cancelamento 

disposto. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 20 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004346-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO TROMBETTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004346-97.2016.8.11.0045. AUTOR: 

FIAGRIL RÉU: CARLOS ANTONIO TROMBETTA Vistos etc. 1. Cuida-se de 

pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, contestação nos autos. 

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos 

moldes do artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento 

das custas e despesas processuais. 4. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 28 de junho 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004068-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004068-62.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar o 

preparo do feito ante a ausência de documentos comprobatórios da 

miserabilidade econômica. A mesma foi intimada para que juntasse aos 

autos tais documentos, sob pena de indeferimento da justiça gratuita, além 

de outras determinações concernentes a documentos essenciais, 

entretanto, não fora dado as devidas providencias requeridas conforme 

certidão de ID Num. 10538449 – Pág 1/2. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 290 do CPC, que será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não efetuar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias. É o caso dos autos, uma vez que a despeito de 

intimada, a parte autora não tomou as respectivas providências. 

Registre-se que os requisitos essenciais apontados se traduzem em 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, levando o descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à 

aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC. 3. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento nos artigos 321, p.ú. c/c 485, IV, ambos do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Sem 

sucumbência. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 26 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000805-85.2018.8.11.0045

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:

GILBERTO DA SILVA FREIRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000805-85.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GILBERTO DA SILVA FREIRE Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de 

desistência da ação. Não houve, ainda, contestação nos autos. 2. ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes 

do artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento das 

custas e despesas processuais. 4. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de junho 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000420-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO COFFI LIRIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000420-40.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: FABRICIO COFFI 

LIRIO Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não 

houve, ainda, contestação nos autos. 2. ASSIM, nos termos e para os fins 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e 

julgo, por corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela 

sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do CPC, condeno a 

parte que desistiu ao pagamento das custas e despesas processuais. 4. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações de 

estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 27 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003297-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003297-84.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOAO DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar o 

preparo do feito ante a ausência de requisitos essenciais da petição inicial 

(Art. 319, CPC), sob pena de seu indeferimento, além de, adequar o pedido 

para o rito apropriado (509, II CPC c/c 511 CPC), entretanto, não fora dado 

as devidas providencias requeridas em despacho de ID Num. 9687242. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 290 e 330 , IV, 

do CPC, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não atender o disposto elencado no art. 321, 

em 15 (quinze) dias. É o caso dos autos, uma vez que a despeito de 

intimada, a parte autora não tomou as respectivas providências. Neste 

sentido: "Apelação Cível. Não recolhimento de custas iniciais. Falta de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Intimação pessoal. Desnecessidade. 1. O recolhimento das 

custas processuais é pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. Assim, a determinação para o recolhimento 

das custas, se não cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do 

processo (CPC 267 IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da 

parte no caso de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Negou-se provimento ao 

apelo do autor". (TJDF, APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, 

relator(a): Sérgio Rocha, julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, 

DJ - e pág. 91). "Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do 

mérito. Não pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 

267, iv, do CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

os requisitos essenciais da petição inicial traduzem-se em pressupostos 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, levando o 

descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à aplicação do 

disposto no artigo 485, IV, do CPC. Ademais, consta dos autos pedido de 

dilação de prazo do ano passado, e já passado vários meses nenhuma 

providência fora tomada. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos 

artigos 330, IV c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Sem custas e sem 

sucumbência. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 29 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003319-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MADALENA VEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003319-45.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ROSELI MADALENA VEBER REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar a emenda 

da inicial ante a ausência de requisitos essenciais da petição inicial (Art. 

319, CPC), sob pena de seu indeferimento, entretanto, não fora dado as 

devidas providencias requeridas em despacho de ID Num. 9787660. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 330, IV, do CPC, 

que será indeferida a inicial se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não atender o disposto no art. 321, em 15 (quinze) dias. É o 

caso dos autos, uma vez que a despeito de intimada, a parte autora não 

tomou as respectivas providências. Registre-se que os requisitos 

essenciais da petição inicial (documentos indispensáveis, a comprovar a 

legitimidade, além da qualificação completa das partes) traduzem-se em 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, levando o descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à 

aplicação do disposto no artigo 485, I, do CPC. 3. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento nos artigos 330, IV c/c 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Sem 

sucumbência. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 29 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004869-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004869-75.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: SIMONE MARTINS TAVARES REQUERIDO: MURILO ALVES 

DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes às Doc. Num. 

12380444 - Pág. 1/2, restando extinto o processo com resolução do 

mérito. 2. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita. 3. Tem-se entendido que: “As sentenças 

meramente homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), 

inclusive as homologatórias de transação (RT 621/182). 4. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. 5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

29 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003237-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEI JOSE PELICIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003237-14.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: NEI JOSE PELICIONI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar o preparo do 

feito ante a ausência de requisitos essenciais da petição inicial (Art. 319, 

CPC), sob pena de seu indeferimento, além de, adequar o pedido para o 

rito apropriado (509, II CPC c/c 511 CPC), entretanto, não fora dado as 

devidas providencias requeridas em despacho de ID Num. 9686463. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 290 e 330 , IV, 

do CPC, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não providenciar o recolhimento das custas e 

despesas processuais e não atender o disposto elencado no art. 321, em 

15 (quinze) dias. É o caso dos autos, uma vez que a despeito de intimada, 
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a parte autora não tomou as respectivas providências. Neste sentido: 

"Apelação Cível. Não recolhimento de custas iniciais. Falta de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação 

pessoal. Desnecessidade. 1. O recolhimento das custas processuais é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, a determinação para o recolhimento das custas, se não 

cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo (CPC 267 

IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte no caso de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor". (TJDF, 

APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, relator(a): Sérgio Rocha, 

julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, DJ - e pág. 91). 

"Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Não 

pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 267, iv, do 

CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

os requisitos essenciais da petição inicial traduzem-se em pressupostos 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, levando o 

descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à aplicação do 

disposto no artigo 485, IV, do CPC. Ademais, consta dos autos pedido de 

dilação de prazo do ano passado, e já passado vários meses nenhuma 

providência fora tomada. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos 

artigos 330, IV c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Sem custas e sem 

sucumbência. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 29 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003531-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GUSTAVO GRUTKA DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003531-66.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ALAN GUSTAVO GRUTKA DRESCH REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a 

providenciar o preparo do feito ante a ausência de requisitos essenciais 

da petição inicial (Art. 319, CPC), sob pena de seu indeferimento, 

entretanto, não fora dado as devidas providencias requeridas em 

despacho de ID Num. 10799724. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 2. Dispõem os artigos 290 e 330, IV, do CPC, que será cancelada 

a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, 

não promover o recolhimento das custas e despesas de ingresso, nem 

atender o disposto elencado no art. 321, em 15 (quinze) dias. É o caso 

dos autos, uma vez que a despeito de intimada, a parte autora não tomou 

as respectivas providências. Neste sentido: "Apelação Cível. Não 

recolhimento de custas iniciais. Falta de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação pessoal. 

Desnecessidade. 1. O recolhimento das custas processuais é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, a determinação para o recolhimento das custas, se não 

cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo (CPC 267 

IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte no caso de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor". (TJDF, 

APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, relator(a): Sérgio Rocha, 

julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, DJ - e pág. 91). 

"Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Não 

pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 267, iv, do 

CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

os requisitos essenciais da petição inicial traduzem-se em pressupostos 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, levando o 

descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à aplicação do 

disposto no artigo 485, IV, do CPC. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

nos artigos 290, 330, IV c/c 485, IV, todos do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Sem sucumbência. 5. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 6. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

29 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002872-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BAGOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002872-57.2017.8.11.0045. AUTOR: 

ANTONIO BAGOLIN RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar o 

preparo do feito ante a ausência de pressupostos constitutivos e de 

desenvolvimento válidos do processo, além de adequar o pedido para o 

rito apropriado (509 II CPC c/c 511 CPC, entretanto, não fora dado as 

devidas providencias requeridas em despacho de ID Num. 9774960. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõem os artigos 290 e 330, 

IV, do CPC, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, nem atender o disposto elencado no art. 321, em 

15 (quinze) dias. É o caso dos autos, uma vez que a despeito de intimada, 

a parte autora não tomou as respectivas providências. Neste sentido: 
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"Apelação Cível. Não recolhimento de custas iniciais. Falta de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação 

pessoal. Desnecessidade. 1. O recolhimento das custas processuais é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, a determinação para o recolhimento das custas, se não 

cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo (CPC 267 

IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte no caso de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor". (TJDF, 

APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, relator(a): Sérgio Rocha, 

julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, DJ - e pág. 91). 

"Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Não 

pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 267, iv, do 

CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

os requisitos essenciais da petição inicial e demais atos incumbidos 

traduzem-se em pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, levando o descumprimento da determinação judicial, 

'in casu', à aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC. 3. ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento nos artigos 290, 330, IV c/c 485, IV, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito. 4. Sem custas. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

as cautelas de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de junho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003160-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003160-05.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: LEANDRO DAGA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar o preparo do 

feito ante a ausência de requisitos essenciais da petição inicial (Art. 319, 

CPC), sob pena de seu indeferimento, entretanto, não fora dado as 

devidas providencias requeridas em despacho de ID Num. 9562020. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 290 e 330 , IV, 

do CPC, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não providenciar o recolhimento das custas de 

ingresso e não atender o disposto elencado no art. 321, em 15 (quinze) 

dias. É o caso dos autos, uma vez que a despeito de intimada, a parte 

autora não tomou as respectivas providências. Neste sentido: "Apelação 

Cível. Não recolhimento de custas iniciais. Falta de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação 

pessoal. Desnecessidade. 1. O recolhimento das custas processuais é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, a determinação para o recolhimento das custas, se não 

cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo (CPC 267 

IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte no caso de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor". (TJDF, 

APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, relator(a): Sérgio Rocha, 

julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, DJ - e pág. 91). 

"Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Não 

pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 267, iv, do 

CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

tais requisitos essenciais da petição inicial traduzem-se em pressupostos 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, levando o 

descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à aplicação do 

disposto no artigo 485, IV, do CPC. Ademais, consta dos autos pedido de 

dilação de prazo do ano passado, e já passado vários meses nenhuma 

providência fora tomada. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos 

artigos 290, 330, IV c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Sem custas e sem 

sucumbência. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de junho de 2018. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002965-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO SANTO SIRLONI SETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002965-20.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ERNESTO SANTO SIRLONI SETTE REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar o 

preparo do feito ante a ausência de requisitos essenciais da petição inicial 

(Art. 319, CPC), sob pena de seu indeferimento, além de, adequar o pedido 

para o rito apropriado (509, II CPC c/c 511 CPC), entretanto, não fora dado 

as devidas providencias requeridas em despacho de ID 9556478. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõem os artigos 290, 330 , 

IV, do CPC, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não promover o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, nem atender o disposto elencado no art. 321, em 

15 (quinze) dias. É o caso dos autos, uma vez que a despeito de intimada, 

a parte autora não tomou as respectivas providências. Neste sentido: 

"Apelação Cível. Não recolhimento de custas iniciais. Falta de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação 

pessoal. Desnecessidade. 1. O recolhimento das custas processuais é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 
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processo. Assim, a determinação para o recolhimento das custas, se não 

cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo (CPC 267 

IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte no caso de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor". (TJDF, 

APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, relator(a): Sérgio Rocha, 

julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, DJ - e pág. 91). 

"Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Não 

pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 267, iv, do 

CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

os requisitos essenciais da petição inicial e o preparo traduzem-se em 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, levando o descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à 

aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC. Ademais, a despeito de o 

autor postular pela dilação de prazo para o cumprimento do despacho 

inaugural, nada manifestou, não obstante já passados mais de nove (09) 

meses desde sua manifestação. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

nos artigos 290, 330, IV c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Sem sucumbência. 5. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 6. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

29 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004577-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE VAN DER SAND SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004577-90.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARLISE VAN DER SAND SCHMIDT REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS 

ROBERTO COSTA Vistos etc. 1. MARLISE VAN DER SAND SCHMIDT, 

qualificada nos autos, propôs a presente ação de liquidação de sentença 

coletiva proferida nos autos n. 0800224-44.2013.2013.8.01.0001 (TJAC) 

em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME, CARLOS NATANIEL 

WANZELLER e CARLOS ROBERTO COSTA, aduzindo, em síntese, ter sido 

divulgador da empresa mediante aquisição de 01 (uma) conta, Kit 

AdCentral Family, no importe de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil 

reais), todavia, não conseguiu recuperar seu investimento. Pede a 

exibição incidental de documentos pela parte requerida e, ao final, a 

procedência da liquidação para fixar a quantia devida. Juntou documentos. 

No id. 11422194 fora determinada a emenda da petição inicial, 

oportunizando a parte autora instruir a petição inicial com comprovantes 

de pagamento dos valores apontados, bem como a condição de 

hipossuficiência. No id. 12167176 a parte autora juntou comprovante de 

recolhimento das custas iniciais e noticiou que não possui nenhum 

documento que comprove seu vínculo jurídico com a parte requerida, já 

que os acessos aos extratos continuam impossibilitados. 2. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Considerando o teor do título que embasa a 

pretensão de liquidação, cujos pleitos a ele concernentes pululam em todo 

o país em direção ao indigitado juízo, tem-se que, a parte que pretender 

liquidar a sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 

0800224-44.2013.8.01.0001 precisa demonstrar, com o pedido de 

liquidação, mesmo que de forma perfunctória, sua legitimidade ativa para 

propor a demanda (CPC, art. 17). Isso porque, nos termos do art. 320 do 

CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, assim considerados aqueles que 

dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, 

bem como os que se vinculam ao próprio objeto da demanda. (STJ, 4ª 

Turma, RESP 1.262.132/SP, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014, 

DJe 03/02/2015). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - TELEXFREE - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - "QUANTUM DEBEATUR" - 

TITULARIDADE DO CRÉDITO - FATO NOVO - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - 

POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o pedido incidental de exibição de documento 

formulado em sede de liquidação de sentença proferida em ação coletiva 

se outros elementos dos autos demonstram a existência de relação 

jurídica entre as partes. 2. A sentença de procedência na ação coletiva 

relativa a direitos individuais homogêneos depende, em regra, de 

liquidação para apuração do "quantum debeatur" e aferição da titularidade 

do crédito. 3. Nos termos do art. 475-E do CPC/73, para determinar o valor 

da condenação, será cabível a liquidação por artigos, quando houver a 

necessidade de alegar e provar fato novo. 4. Apelo provido. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0352.16.000266-8/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur 

Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2016, publicação da 

súmula em 07/12/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASO TELEXFREE. INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE DIVULGADOR. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTELECÇÃO DO ART. 

320 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. À luz do 

disposto no art. 320 do Código de Processo Civil, é indispensável à 

propositura de liquidação individual da sentença coletiva prolatada na 

Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001 a demonstração 

documental da existência de relação jurídica entre as partes, a ser 

procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que 

confere ao liquidante o status de divulgador da rede. 2. Não há como 

deferir a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do 

Código de Processo Civil se a parte autora não demonstrou, ainda que 

minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, não juntou 

elementos que demonstrem, mesmo de forma perfunctória, ser ela parte 

legítima e interessada no deslinde da causa proposta, conferindo aptidão à 

sua petição inicial. (TJAC – AgrIn n. 1001976-31.2017.8.01.0000, relator 

Desembargador Junior Alberto, 2ª Câmara Cível) No caso, embora a parte 

autora tenha noticiado possuir a condição de investidora e alegado valor 

investido, não há nos autos nenhum elemento de prova, por mínimo que 

seja, apto a demonstrar minimamente a existência de relação jurídica entre 

as partes. Nessa toada, em que pese o esforço da parte autora em querer 

atribuir à requerida a obrigação de demonstrar o vínculo que teria existido 

entre elas, em razão da dificuldade de acesso ao escritório virtual, isso 

não pode ser feito sem a mínima comprovação da relação jurídica 

estabelecida com a empresa, a fim de respaldar sua figuração no polo 

ativo da lide. Partindo desta premissa, não é possível analisar a 

redistribuição do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC), tampouco o pedido 

de exibição de documentos (art. 396, CPC), se a parte autora não 

demonstrou minimamente o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, 

não juntou elementos que demonstrem, mesmo de forma perfunctória, ser 

ela parte legítima e interessada no deslinde da causa proposta. Sobreleva 

anotar que diversos documentos que não são produzidos ou 

armazenados exclusivamente no site da requerida podem servir para 

instrumentalizar a prova inicial, a exemplo de respostas de e-mail da 

empresa, comprovantes de pagamento de boletos relativos à aquisição de 

back offices, telas de sistema que confirmem a ativação dos back offices, 

extratos e documentos bancários que comprovem o débito ou o 
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recebimento de valores provenientes da requerida, dentre outros. Assim 

sendo, face às razões retro expendidas, mister o indeferimento da petição 

inicial. DISPOSITIVO. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 

17, 320, 321, 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, indefiro a 

petição inicial, restando extinto o processo sem resolução do mérito. 4. 

Pela sucumbência e já que devida, fica a parte autora condenada no 

pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários, eis que 

a parte contrária sequer foi citada. 5. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 6. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 27 de junho de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003104-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EDIVALDO DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. VALOR DE R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000696-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA MURAI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE RECOLHA O VALOR DA 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. VALOR DE R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002979-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO ELIAS ROVARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002979-38.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: 

ATILIO ELIAS ROVARIS EXECUTADO: LEANDRO MUSSI Vistos etc. 1. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes à ID Num. 13029806 - Pág. 1/3 dos autos. 2. 

Nos moldes dos artigos 922 do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção. 

4. Custas divididas igualmente, nos termos do §2 do art. 90, do CPC. 

Honorários nos termos do acordo. 5. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 27 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000332-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OTULIO CESAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000332-02.2018.8.11.0045. AUTOR: 

OTULIO CESAR FERREIRA DA SILVA RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Revisional de Contrato C/C Consignação 

em pagamento com pedido de Tutela Antecipada. Observa-se na 

qualificação da exordial que a parte autora reside na comarca de Nova 

Mutum-MT e a requerida possui sede na comarca de Jabaquara-SP, não 

havendo, desta forma, qualquer vínculo contratual ou pessoal que 

justifique a propositura da demanda no presente juízo. Intimada para 

manifestar-se, a parte autora solicitou o encaminhamento dos autos ao 

juízo do seu domicílio. 2. ANTE O EXPOSTO, determino a remessa do 

presente feito para redistribuição à Comarca de Nova Mutum-MT, 

porquanto é a Comarca reconhecidamente competente para sua análise e 

decisão, mormente diante do endereçamento a ela feito 'ab initio'. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de junho de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004575-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA BARBOSA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA SIBELI FAVA OAB - MT0018957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PINTO MONTEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004575-57.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: RAIMUNDA BARBOSA MENDES REQUERIDO: JOSE PINTO 

MONTEIRO DE SOUSA Vistos. 1. Defiro a assistência judiciária gratuita, na 

esteira do disposto no artigo 98 e seguintes do CPC. 2. Em resposta ao 

ofício ID 11132097 p. 3 comunique-se ao juízo deprecado o deferimento da 

assistência judiciária gratuita. 3. Intime-se a parte requerente para se 

manifestar acerca dos ofício contidos na p. Id. 11405297 e 14172854. 4. 

Após, vista ao Ministério Público. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de julho de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004786-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERO LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOULHOSA & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004786-93.2016.8.11.0045. AUTOR: 

ROMERO LIRA RÉU: BOULHOSA & CIA LTDA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Monitória proposto por Romero Lira, qualificados nos autos, em face de 

Boulhosa & Cia LTDA, também identificado. 2. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a mixórdia entre as partes deu azo ao presente 

processo (distribuído em 19/12/2016), e aos autos n. 

1003044-33.2016.811.0045, em trâmite na 3ª Vara Cível, distribuído em 

28/10/2016. 3. A conexão entre ambos já fora reconhecida pelo indigitado 

juízo prevento (id. n. 14030274), o que vem reforçado pela pronta 

constatação de que em ambos os feitos há, de fato, identidade de causa 

de pedir remota (fatos), bem como identidade de partes, o que impõe a 

reunião dos mesmos, a fim de se evitar decisões conflitantes. 4. Assim, 

cumpra-se a decisão retro referida, remetendo-se os presentes autos à 3ª 

Vara desta Comarca, porquanto é o juízo reconhecidamente prevento para 

sua análise e decisão. 5. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

11 de julho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003474-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENIEL DA SILVA (RÉU)

PLANT FORT COMERCIAL AGROQUIMICA LTDA - ME (RÉU)

PLANT FORT INDUSTRIA E COMERCIO AGROQUIMICA LTDA - ME (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003474-48.2017.8.11.0045. AUTOR: 

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME RÉU: PLANT FORT INDUSTRIA E 

COMERCIO AGROQUIMICA LTDA - ME, PLANT FORT COMERCIAL 

AGROQUIMICA LTDA - ME, EDENIEL DA SILVA 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. De efeito, da 

análise da declaração de IR juntada, nota-se a existência de patrimônio 

considerável (empresa, automóveis, saldo de relativa monta disponível em 

conta corrente), de modo que incabível a pretensa Justiça Gratuita. 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 extinção, 

consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC. 4. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de junho de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001794-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON IVANDRO GRISA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

karen pereira gimenez grisa (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001794-28.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: EMERSON IVANDRO GRISA REQUERIDO: KAREN PEREIRA 

GIMENEZ GRISA Vistos. 1. Trata-se de Impugnação a Justiça Gratuita, 

tendo como impugnante/requerida KAREN PEREIRA GIMENEZ GRISA e 

como impugnado/requerente EMERSON IVANDRO GRISA, informando a 

impugnante que o impugnado não faz jus aos benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, uma vez que o mesmo é locutor de rodeios e percebe 

rendimentos mensais superiores a 05 (cinco) salários mínimos (Id. 

9346390). Em resposta (Id.13048036), o impugnado rebate as alegações 

da impugnante, alegando que não possui a renda informada pela 

impugnante, esclarecendo que o patrimônio que possui é indisponível e 

que possui dívidas. 2. Analisando as razões suscitadas pelas partes 

litigantes, entendo que o presente incidente não merece o escudo 

jurisdicional. Com efeito, a Lei n. 1.060/50, que estabelece as normas para 

a concessão da assistência judiciária aos necessitados, prevê a 

possibilidade de impugnação do benefício deferido à parte adversa, 

verbis: “Art. 7º A parte contrária, poderá, em qualquer fase da lide, 

requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a 

inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua 

concessão.” O ônus de comprovar que a parte agraciada com a justiça 

gratuita tem condições de pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família é do 

impugnante. Nesse sentido: “Impugnação à assistência judiciária gratuita. 

Ônus da prova da impugnante. Eventual insurgimento de parte demandante 

quanto ao benefício deferido se dá não somente através do incidente da 

impugnação, como de resto pelas provas trazidas ao referido incidente a 

fim de demonstrar não fazer jus à gratuidade aquele que dela se 

beneficiou, ou mesmo que as condições daquele a quem foi deferida se 

modificaram. Nada disso ocorreu no presente caso, onde a própria 

impugnante admite que sua irresignação está baseada em meras 

alegações, atribuindo ao juízo a realização de provas que à impugnante 

incumbiam. (Apelação Cível Nº 70045459666, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 

23/11/2011)”. “APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM NÃO DESCONSTITUÍDA. ÔNUS 

QUE COMPETIA À PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. Tendo sido firmada declaração de pobreza e juntada o 

comprovante de recebimento de salário, ensejando a concessão do 

benefício da gratuidade judiciária, compete à parte ex adversa, autora do 

incidente de impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, 

desconstituir tal presunção, o que inocorreu na espécie. Ausência de 

cerceamento. (TJ-RS , Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 29/02/2012, Nona Câmara Cível)” No caso, a impugnante não 

conseguiu comprovar, como lhe competia, que a parte autora dispõe de 

meios para o enfrentamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua 

família. Ademais, é "irrelevante que o beneficiário de assistência judiciária 

tenha propriedade imóvel, desde que não produza renda que permita 

pagar as custas e honorários do advogado" (JTA 118/406). Portanto, 

caberia ao impugnante comprovar que o beneficiário tem rendimento 

mensal capaz de suportar as despesas do processo e os honorários de 

advogado. Ainda nesse sentido: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PLEITEANTE 

PROPRIETÁRIO DE UM IMÓVEL E DIVERSOS BENS MÓVEIS. 

IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA ADVERSA. REQUISITO 

SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI 1.060/50. O direito ao benefício 

da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou 

indigente nem que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para 

custear o processo. Basta que tenha de comprometer o sustento de sua 

família, até porque situação patrimonial não se confunde com situação 

financeira (Ap. Cív. n. 2000.024476-7, de São Miguel do Oeste, Rel. Des. 

Carlos Prudêncio, j. 10/04/2001). 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 

5º da Lei nº 1.060/50, julgo totalmente improcedente o pedido contido na 

impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita. 4. Condeno a 

impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

suspensa a exigência por 05 anos, quando então será considerada 

prescrita, face a gratuidade da justiça que ora lhe resta deferido. 5. 

Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência. 6. Ato contínuo, concluso 

para saneamento e organização do processo, não se excluindo 

possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito. 7. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 26 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002021-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO FRANQLIM PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001688-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME LUIZ SCHENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 
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9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001965-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho.OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001177-34.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADRIANE PEREIRA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. 1. Não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), nem de 

julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 356), de 

modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) seguintes:a) 

existência de dano atual ou futuro à saúde da requerente em virtude do 

gigantismo mamário; b) demais pontos que sejam verificados no decorrer 

da instrução pelo juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa. 

2.Dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, ser direito básico do consumidor a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova quando for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. O que vale 

para a aplicação desta regra é a vulnerabilidade do contratante do plano 

de saúde, ou seja, do ponto de vista técnico, há o desconhecimento da 

questão em si, ou a dificuldade de obtenção de dados mais complexos. É o 

caso dos autos, pelo que entendo aplicável a inversão do onus probandi. 

3. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação. 4. A parte requerente 

pugnou pela realização de prova pericial (Id. 14382480) tendo a parte 

requerida informado não possuir interesse na produção de provas (Id. 

14388768). Dada a inversão do ônus da prova, pode a Requerida, se 

quiser, apresentar nova petição de especificação de provas. 5. Defiro a 

prova requerida, porquanto útil e tempestivamente pleiteada. 6. Importante 

observar que em decisão proferida em sede de agravo de instrumento (Id. 

14401758) o Egrégio Tribunal de Justiça reformou a decisão recorrida, 

concedendo a tutela antecipada pleiteada pela parte requerente na peça 

exordial. Outrossim, já consta informado nos autos a autorização da 

operadora de plano de saúde requerida para a realização do 

procedimento. 7. Assim, visando resguardar a realização da prova 

pericial, INTIMEM-SE as partes para que solicitem ao médico cirurgião que 

irá realizar o procedimento de redução mamária a elaboração de relatório 

informando dados que possibilitem ao perito avaliar a situação da saúde 

requerente antes de ser submetida a cirurgia (tais como o volume das 

mamas antes e após o procedimento) descrevendo pormenorizadamente 

as informações que entenda relevantes para a realização de posterior 

perícia indireta, podendo inclusive incluir "croqui", registro fotográfico, 

entre outras formas de preservação das informações acerca da estado 

de saúde da paciente antes da realização da cirurgia. 8. Tendo em vista a 

complexidade da análise a ser realizada, em detrimento de ser a perícia 

realizada pelo meio indireto através da análise de documentos, fixo o valor 

de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários 

periciais. Outrossim, verificando-se ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários periciais serão pagos em 

consonância com a Resolução nº 232/2016. 9. Para prova pericial, nomeio 

o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista na área de ortopedia e 

traumatologia, com endereço profissional na Rua Pelotas, nº 07, CPA 1, 

Cuiabá-MT (Centro Médico CPA), telefone 65 3641-7100, que deverá ser 

intimada para a realização do exame pericial, informando nos autos data 

da realização da perícia, com antecedência de 30 (trinta) dias, a fim da 

Serventia cumprir todos os atos necessários. 10. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados da data da perícia. 11. 

Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos, caso entendam necessário. Os assistentes técnicos, 

caso indicados, oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC/2015, art. 477, §1º). 12. Cumpra-se. 13. Expeça-se o necessário. 14. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de agosto de 2018. 

Cássio Luis Furim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho.OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001778-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FAUSTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO)

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho.OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98214 Nr: 4542-55.2014.811.0045

 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: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMIBILIARIOS LTDA, 

ANTARES EMPREEDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO NASMARTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE CUNHA RIBEIRO 

ALVES - OAB:27.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Chamo o feito à ordem.

2. Tendo em vista que a decisão homologatória de autocomposição 

extrajudicial de f. 61 é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 

515, III, do CPC, intime-se a parte autora para requerer quanto ao 

cumprimento de sentença, atentando-se para o disposto nos artigos 523 e 

seguintes do CPC, e 536 e seguintes do mesmo diploma.

3. Após, concluso para deliberação.
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4. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 143553 Nr: 5385-15.2017.811.0045

 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: GIORGIO NAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA SEEDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLING CORASSA - 

OAB:18.492, RENE CORASSA - OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141-SP

 Vistos.

 1. Manifeste-se a parte embargada acerca da impugnação de f. 105/126 e 

documentos.

2. Após, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 3. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 31975 Nr: 1951-96.2009.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA SEEDES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO FAQUINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA - 

OAB:200841 SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27141-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:OAB/MG 63964

 Vistos.

 1. Cumpra-se na forma delineada nos itens 2 e seguintes do despacho de 

f. 189.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39220 Nr: 4245-87.2010.811.0045

 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: MDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVD, JFDA, DD, VD, FD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 226, §3º, 229 da CF e 1616, 

1566, IV, 1634 e 1723 e seguintes do CC, julgo procedente o pedido 

contido na inicial para o fim de declarar e reconhecer o vínculo de união 

estável entre MARIA DE LOURDES GARVIA e VALDEMAR DALL’AGNOL, a 

qual iniciou no ano de 2002 e teve seu término com o óbito de Valdemar na 

data de 03.10.2010.3.2. Assim, resta resolvido o mérito do presente 

processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 3.3. Em 

razão da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. 3.4. Após 

o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente decisão para a ação 

de inventário código 38827, que se encontra em apenso, procedendo-se a 

baixa e o arquivamento dos presentes autos.3.5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 6834-76.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DUILIO CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOS SANTOS DE LIMA - 

OAB:OAB/RS 98.332, MARCIO CARDOSO WEILER - OAB:65913, tiago 

cereser de moraes - OAB:OAB/RS 66905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602

 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 700 e seguintes do Código 

de Processo Civil c/c 487, I do CPC, rejeito os embargos monitórios e, 

corolário lógico, julgo PROCEDENTE a presente ação monitória para o fim 

de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, com a obrigação de 

pagar a quantia de R$ 220.232,40 (duzentos e vinte mil, duzentos e trinta e 

dois reais e quarenta centavos), devidamente acrescida da correção 

monetária, calculada pelo INPC, a incidir desde o respectivo vencimento, e 

dos juros de mora de 1% ao mês, a contar a partir da citação válida, 

ambos devidos até o efetivo pagamento.3.2. Pela sucumbência e já que 

devida, fica a parte requerida/embargante condenada no pagamento das 

custas e despesas processuais, além da verba advocatícia que, que nos 

termos do artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Lucas 

do Rio Verde-MT, 24 de julho de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121001 Nr: 1072-45.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIAN SCHIRMER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS-AS, URBANA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195.889/SP

 3. Ante o exposto, forte no artigo 487, II, do CPC, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO dos pedidos relativos à cobrança de comissão de 

corretagem e elaboração do contrato e, forte no artigo 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados por Lucian 

Schimer Moraes em face de Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários – 

S/A e Urbana e Planejamento Imobiliário LTDA.3.1. Pela sucumbência e já 

que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, condeno a 

parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, exclusivamente à primeira requerida, que nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. 3.2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde, 2 de agosto de 2018.Cássio Luís FurimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112072 Nr: 4955-34.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARDSON CLEYTON CUNHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB ( FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT), ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva eriçada 

pela primeira requerida (FUNCAB) e, forte nos artigos 485, IV do CPC, julgo 

extinto o feito sem resolução do mérito em relação a ela; no mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados por RICHARDSON CLEYTON CUNHA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO – MT, para o fim de declarar a nulidade da 

cláusula editalícia que estabelece a limitação etária (face à evolução 

legislativa), restando confirmada a decisão liminar.3.1. Pela sucumbência 

em relação à primeira requerida (FUNCAB) e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, condeno o autor no pagamento das 
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custas e despesas processuais (se houver), além de honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, fixo em 15% sobre 

o valor atualizado da causa, ficando tal obrigação sob condição 

suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC; de 

outro lado, em razão da sucumbência, fica a segunda requerida (Estado 

de Mato Grosso – MT) condenada no pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia que, que nos termos do artigo 85, 

§§ 2º e 3° do CPC, fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.3.2. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120623 Nr: 882-82.2016.811.0045

 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: VERA LÚCIA DA SILVA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ VINHAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO - 

OAB:20440/O, ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY - OAB:20001/O, 

RAFAELA DJOANA CAVALLI - OAB:19.910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 700 e seguintes do Código 

de Processo Civil c/c 487, I do CPC, acolho os embargos monitórios e, 

corolário lógico, julgo IMPROCEDENTE a presente ação monitória e, ainda, 

forte no artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial de reconvenção.3.2. Pela sucumbência e já que devida, fica a parte 

autora/embargada condenada no pagamento das custas e despesas 

processuais relativas a ação monitória, além da verba advocatícia que, 

que nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6° do CPC, fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa (monitória); da mesma forma, fica a parte reconvinte 

condenada no pagamento das custas e despesas processuais da 

reconvenção, além da verba advocatícia que, que nos termos do artigo 85, 

§§ 2º e 6° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa 

(reconvenção).3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de julho de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82411 Nr: 1785-59.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRICOLA AGROCAMPO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT/18197-O

 Vistos.

1. Manifeste-se a fazenda exequente quanto ao pedido de transferência 

dos valores bloqueados, no prazo de 15 dias.

2. Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29829 Nr: 4201-39.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALDEMAR BUTTNER, CELSO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado Celso Pereira Santos não fora citado, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias, quanto ao 

prosseguimento do feito em relação ao mesmo.

2. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 34886 Nr: 5218-76.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RICARDO RABBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a satisfação integral do débito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para que 

surtam os efeitos legais, determinando, consequentemente, o 

levantamento de todas as medidas constritivas porventura existentes em 

desfavor do executado.

 2. Custas e despesas processuais, SE HOUVER, pelo executado.

 3. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

4. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26757 Nr: 778-71.2008.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIOMARA ROSPIERSKI GEMELLI, DAVID GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA B. NEGRÃO - 

OAB:MT/7.330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

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

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94236 Nr: 1202-06.2014.811.0045

 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: MASIR BADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte credora, para que em 5 dias, apresente cálculo do 

débito atualizado incluído de 10% de multa e 10% de honorários, conforme 

item 1 do despacho de f. 201.

2. Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90389 Nr: 4287-34.2013.811.0045

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASIR BADIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:5.424-B, JOÃO SAULO DA SILVA GOLMATI - 

OAB:MT/5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte credora, para que em 5 dias, apresente cálculo do 

débito atualizado incluído de 10% de multa e 10% de honorários, conforme 

item 1 do despacho de f. 217.

2. Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40634 Nr: 939-76.2011.811.0045

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 11572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo curador Jair da Silva 

acerca da administração financeira dos bens e valores pertencentes a 

curatelada Mara Cristiane Melchior no ano de 2017.

O curador apresentou às fls. 802/1182 as informações acerca dos 

débitos e créditos do ano de 2017.

Às fls. 1183/1185 o Ministério Público solicitou remessa dos autos ao 

contabilista do juízo ou que fosse nomeado perito especializado e, caso os 

autos não sejam encaminhados para perícia manifesta-se pela não 

homologação da prestação de constas.

É o relato do necessário. Vieram os autos conclusos.

2. A prestação de contas pelo tutor ou curador é um dever que decorre do 

encargo público concedido pelo Poder Judiciário.

Outrossim, é dever do Poder Judiciário e do Ministério Público a 

fiscalização do exercício da curatela.

O Art. 84, §4º da Lei nº 13.146/2015 prevê que “os curadores são 

obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, 

apresentando balanço do respectivo ano”.

Consoante o art. 551 do CPC “A contas do réu serão apresentadas na 

forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas 

e os investimentos, se houver.”

Por sua vez, o §1º de referido artigo estabelece que “havendo 

impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá 

prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos 

lançamentos individualmente impugnados”.

Neste ínterim, consoante decorre dos autos, não houve impugnação 

específica e fundamentada das contas apresentadas, tendo o curador 

buscado demonstrar em juízo o correto exercício do múnus judicial, 

coligindo ao feito as informações acerca das movimentações financeiras 

realizadas em nome da curatelada durante o ano de 2017, não havendo 

indícios de ingerência no patrimônio da mesma.

Ademais, oportuno se faz destacar que o curador possui filhos em comum 

com a curatelada (fls. 17/18), possuindo também interesse na sadia 

administração dos bens de sua cônjuge.

Destarte, havendo o curador apresentado o balanço geral correspondente 

a administração do patrimônio da curatelada no ano de 2017 (fls. 

802/1182) e, não havendo impugnação específica aos documentos 

apresentados, a homologação de referida prestação de contas é medida 

que se impõe.

3. Diante do acima exposto, com fulcro no artigo 84, §4º da Lei nº 

13.146/2015, HOMOLOGO a prestação de contas apresentada fls. 

802/1182.

 4. Intime-se.

5. Ciência ao Ministério Público.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002056-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002056-75.2017.8.11.0045. Item I – Abra-se vista dos autos 

à Defensoria Pública para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifique a 

conta para liberação de valores. Item II - Certifique-se a tempestividade do 

recurso interposto. Após, intime-se a apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Item III – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004385-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CAMARGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004385-94.2016.8.11.0045 Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004504-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004504-55.2016.8.11.0045 Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000099-39.2017.8.11.0045

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:

MAYCO SILVA MATEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000099-39.2017.811.0045. Indefiro o requerimento de 

suspensão do processo, haja vista que não há o enquadramento em 

qualquer das situações hipotéticas preconizadas no art. 313 do Código de 

Processo Civil. A suspensão do processo, com fundamento no teor do art. 

313, inciso II do Código de Processo Civil, pressupõe que as partes 
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litigantes convencionem o sobrestamento do processo, ou seja: que o 

autor e o réu ajustem a paralisação do andamento do processo. Na 

hipótese concreta, o réu sequer foi citado, de maneira que se mostra 

totalmente inviável o sobrestamento do processo. Intime-se a empresa 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002107-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMER LAMPUGNANI (EXECUTADO)

EBANO LAMPUGNANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002107-23.2016.8.11.0045. Com efeito, a sentença de 

mérito homologatória de transação civil que registra a existência de 

pagamento de maneira parcelada, consumada no curso de ação de 

execução, acarreta, de maneira automática e linear, na suspensão do 

processo até o integral cumprimento das condições da transação civil [art. 

992, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Isso significa dizer, por 

inferência racional, que subsistindo inadimplemento da obrigação jurídica, 

consolidada no acordo, retoma-se o curso da ação expropriatória, na 

medida em que o art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

prevê “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará 

o seu curso” — de maneira que se mostra totalmente inviável a adoção do 

rito do cumprimento de sentença. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de 

questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO 

JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 

Homologação judicial do acordo e de suspensão do feito até cumprimento 

do ajuste. Acordo que implica suspensão da execução e não sua extinção 

(art. 792 do CPC). Com o inadimplemento dos devedores, incabível a 

reautuação do feito como cumprimento de sentença. Determinação de 

prosseguimento do processo de execução. Interlocutória reformada. 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática” (TJRS, 

Agravo de Instrumento n.º 70065878159, 18.º Câmara Cível, Relator: Des. 

Nelson José Gonzaga, julgado em 14/08/2015) — com destaques não 

inseridos no texto original. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO 

HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. 

ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA. Para a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita basta a declaração prevista no art. 4º da Lei Federal nº 

1.060/50 com a redação dada pelo art. 1º da Lei 7.510/86. Deferida a AJG 

exclusivamente para o processamento do presente recurso, sendo que 

seu deferimento ou não para a ação proposta deverá ser examinado pelo 

juízo de primeiro grau. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. A homologação 

de acordo judicial enseja a suspensão da execução. Ocorrendo o 

inadimplemento, o feito deve retomar o seu curso, a teor do disposto no 

art. 792, parágrafo único, do CPC. Descabe adotar o procedimento 

atinente ao cumprimento de sentença, porquanto não se trata de título 

executivo judicial. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (TJRS, 

Agravo de Instrumento N.º 70053488466, 17.ª Câmara Cível, Relator: Des. 

Gelson Rolim Stocker, julgado em 06/03/2013) — com destaques não 

inseridos no texto original. Estes fundamentos, que rechaçam a 

possibilidade de imposição/aplicação do procedimento de cumprimento de 

sentença, inclusive, estão registrados, de maneira bastante enfática e 

didática, na decisão judicial arquivada no evento n.º 11027969. Indefiro, 

por via de consequência, o pedido arquivado no evento n.º 11568869. 

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de calculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

exame do pedido de penhora. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 

de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002107-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMER LAMPUGNANI (EXECUTADO)

EBANO LAMPUGNANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002107-23.2016.8.11.0045. Com efeito, a sentença de 

mérito homologatória de transação civil que registra a existência de 

pagamento de maneira parcelada, consumada no curso de ação de 

execução, acarreta, de maneira automática e linear, na suspensão do 

processo até o integral cumprimento das condições da transação civil [art. 

992, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Isso significa dizer, por 

inferência racional, que subsistindo inadimplemento da obrigação jurídica, 

consolidada no acordo, retoma-se o curso da ação expropriatória, na 

medida em que o art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

prevê “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará 

o seu curso” — de maneira que se mostra totalmente inviável a adoção do 

rito do cumprimento de sentença. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de 

questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO 

JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 

Homologação judicial do acordo e de suspensão do feito até cumprimento 

do ajuste. Acordo que implica suspensão da execução e não sua extinção 

(art. 792 do CPC). Com o inadimplemento dos devedores, incabível a 

reautuação do feito como cumprimento de sentença. Determinação de 

prosseguimento do processo de execução. Interlocutória reformada. 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática” (TJRS, 

Agravo de Instrumento n.º 70065878159, 18.º Câmara Cível, Relator: Des. 

Nelson José Gonzaga, julgado em 14/08/2015) — com destaques não 

inseridos no texto original. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO 

HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. 

ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA. Para a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita basta a declaração prevista no art. 4º da Lei Federal nº 

1.060/50 com a redação dada pelo art. 1º da Lei 7.510/86. Deferida a AJG 

exclusivamente para o processamento do presente recurso, sendo que 

seu deferimento ou não para a ação proposta deverá ser examinado pelo 

juízo de primeiro grau. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. A homologação 

de acordo judicial enseja a suspensão da execução. Ocorrendo o 

inadimplemento, o feito deve retomar o seu curso, a teor do disposto no 

art. 792, parágrafo único, do CPC. Descabe adotar o procedimento 

atinente ao cumprimento de sentença, porquanto não se trata de título 

executivo judicial. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (TJRS, 

Agravo de Instrumento N.º 70053488466, 17.ª Câmara Cível, Relator: Des. 

Gelson Rolim Stocker, julgado em 06/03/2013) — com destaques não 

inseridos no texto original. Estes fundamentos, que rechaçam a 

possibilidade de imposição/aplicação do procedimento de cumprimento de 

sentença, inclusive, estão registrados, de maneira bastante enfática e 

didática, na decisão judicial arquivada no evento n.º 11027969. Indefiro, 

por via de consequência, o pedido arquivado no evento n.º 11568869. 

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de calculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

exame do pedido de penhora. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 

de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001900-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

DOLORES LORENSI BARBOSA (EXECUTADO)

LORENZI DAL MOLIN & BARBOSA FAVARIN LTDA - ME (EXECUTADO)

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

GRAZIELLE BARBOSA FAVARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001900-53.2018.811.0045. Proceda-se à citação dos 

executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponham à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intimem-se os 

executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

requeiram o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000192-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000192-02.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização formulada por Rafael dos Santos Ribeiro contra Serasa S/A, 

em que asseverou, em síntese, que obteve a informação, enquanto 

realizava negócios com pagamento a prazo, de que foi realizada a 

abertura de cadastro, com inclusão de registro negativo do seu nome, nos 

arquivos de consumo administrados pela empresa requerida e que não foi 

efetivada a sua prévia notificação. Defendeu que a falta de prévia 

notificação a respeito do registro desabonador acarreta em danos de 

natureza moral. Esgrimiu considerações sobre o dano moral, estimativa e 

arbitramento do ‘quantum’ indenizatório. Requereu, ao final, a procedência 

do pedido para o fim de condenar a requerida no pagamento de 

indenização por danos morais. Foi indeferida a tutela de urgência e 

efetivada à citação da empresa requerida. A companhia requerida 

mencionou que a instituição financeira credora remeteu-lhe, devido à mora 

que o requerente incorreu, solicitação de inclusão de registro no cadastro 

de proteção ao crédito e que, de modo prévio ao registro, encaminhou 

notificação ao autor. Defendeu que não se encontram presentes os 

requisitos que justificam/autorizam o dever de indenizar. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Primeiramente, 

impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente 

desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de 

perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam 

imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, 

à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil. Não subsistem questões preliminares 

que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. Deveras, 

como forma de efetivar a aplicabilidade do princípio da transparência e da 

boa-fé [art. 4.º ‘caput’ e inciso IV da Lei n.º 8.078/1990 e do art. 422 do 

Código Civil] e do dever de informação [art. 6.º, inciso III e art. 46, todos da 

Lei n.º 8.078/1990], a abertura de cadastro/registro de consumidor em 

banco de dados sobre endividamento (hábitos de consumo e de 

pagamento) e em cadastro de consumidores, deve preceder de prévia 

comunicação, de responsabilidade do órgão/entidade mantenedora do 

cadastro de proteção ao crédito, dirigida ao consumidor/devedor, acerca 

da existência da mora e da efetivação do registro desabonador [art. 43, § 

2.º da Lei n.º 8.078/1990; Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça]. 

A total falta de comunicação prévia ao consumidor-devedor sobre a 

ultimação do registro/inscrição caracteriza ato ilícito que acarreta, de 

forma automática e linear, no cancelamento da anotação e autoriza 

reparação civil por dano moral, haja vista que violado direito à honra e de 

proteção à privacidade, mesmo que existente a dívida [cf.: STJ, REsp n.º 

1.061.134/RS, 2.ª Seção, Relator: Ministra Nancy Andrighi, j. em 

10/12/2008]. Dado à incidência do princípio da legalidade [art. 5.º, inciso II 

da CRFB/88] ideia-princípio que preconiza que tão somente por intermédio 

da edição de espécies normativas [art. 59 da CRFB/88] legitima-se a 

criação de obrigações de fazer e não-fazer para o indivíduo, 

depreende-se, por inferência racional, que à míngua da existência de 

norma específica, não se exige do órgão/entidade mantenedora do 

cadastro de proteção ao crédito o dever de concretizar a comprovação do 

recebimento, por parte do consumidor, da notificação legal, mediante aviso 

de recebimento. Interpretação que resulta da exegese do teor do 

enunciado da Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça. Cumpre 

ressaltar, por conveniente, por expressivo dessa orientação, o teor da 

ementa do julgamento do Recurso Especial n.º 1.083.291/RS, apreciado 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, confirme o rito previsto para os 

recursos repetitivos, materializado através das seguintes conclusões, que 

se aplicam à questão ‘sub judice’: “(…) I – Julgamento com efeitos do art. 

543-C, § 7.º, do CPC. – Para adimplemento, pelos cadastros de 

inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, 

basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência 

notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, 

sendo desnecessário aviso de recebimento. – A postagem deverá ser 

dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II – Julgamento do recurso 

representativo. – A jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de 

não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, § 2º, do 

CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento. (…)” (STJ, 

REsp n.º 1.083.291/RS, 2.ª Seção, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 

julgado em 09/09/2009). Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que logo em seguida ao momento em que 

instituição financeira credora remeteu à companhia requerida requerimento 

que visava a inclusão de registro do nome do requerente no cadastro de 

proteção ao crédito, a empresa requerida, de maneira imediata, 

endereçou, através do correio, correspondência ao requerente, com o 

objetivo de realizar a notificação a respeito da existência da mora e da 

realização do registro. Segundo os informes produzidos no processo, 

depreende-se que a comunicação formal, por escrito, remetida pela 

empresa requerida, foi encaminhada para o endereço 

informado/registrado originalmente pela instituição financeira credora 

(evento n.º 6079076). D’outra banda, não se pode perder de perspectiva, 

também, por oportuno, que não obstante os documentos, que detêm a 

capacidade de demonstrar a efetivação da notificação prévia do 

requerente, se formalizaram de forma unilateral, por parte da empresa 

requerida, o fato é, e isso não se pode sonegar, que a existência/exibição 

de cópia da lista de postagem de correspondência, confeccionada, 

carimbada e assinada por preposto/funcionário dos Correios e que 

comprova, estreme de dúvidas, a postagem e o envio da correspondência 

em data anterior à disponibilização da restrição para consulta, se 

caracteriza como elemento informativo hábil a demonstrar o cumprimento 

do dever legal de proceder à prévia notificação do consumidor [cf.: TJRS, 

Apelação Cível n.º 70022307979, 10.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Paulo 

Antônio Kretzmann, j. em 26/03/2008; TJDFT, Processo n.º 

2010.01.1.018756-8, 6.ª Turma Cível, Rel.: Des. Ana Maria Duarte 

Amarante Brito, DJe de 04/08/2011; TJDFT, Processo n.º 
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2010.01.1.012924-6, 4.ª Turma Cível, Rel.: Des. Arnoldo Camanho de 

Assis, DJe de 06/04/2011]. Ademais, de suma importância frisar, por 

conveniente, que a responsabilidade civil do arquivista decorre, 

exclusivamente, do não-cumprimento do dever legal de realizar, de forma 

prévia a ultimação do registro, a notificação do consumidor. Não é de 

responsabilidade do arquivista a verificação de informações enviadas por 

credores associados aos seus serviços [cf.: STJ, REsp n.º 1.620.394/SP, 

3.ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 15/12/2016]. 

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

que a companhia requerida logrou demonstrar, de modo categórico, a 

realização do envio da prévia comunicação, a respeito da existência da 

mora e da realização do registro desabonador, para o autor, não vejo 

como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a 

consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem 

ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido desponta como 

medida inquestionável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial por Rafael dos Santos Ribeiro contra Serasa 

S/A e, como consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno 

o requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor 

atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo 

tramitou. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais 

e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, 

infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003218-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON VIANA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003218-71.2018.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada. 

Com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003145-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAISSON DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCENILDE MALHAO MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003145-02.2018.8.11.0045. Intime-se o requerente para 

que, dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, efetive o 

pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição 

[art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000293-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE KRIEGER GIROTTO HASSE (AUTOR)

CLAUDECIR HASSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000293-73.2016.8.11.0045. Como regra/fórmula geral, a 

competência, nas ações, fundadas em direito pessoal, determina-se no 

foro de domicílio do réu e, de forma alternativa, para a hipótese em que o 

réu mantenha mais de um domicílio poderá ser demandado no foro de 

qualquer um deles (‘auctor sequitor forum rei’) [art. 46 ‘caput’ e § 1.º do 

Código de Processo Civil/2015]. A delimitação da competência é 

determinada segundo critério territorial e, portanto, de natureza relativa, 

não podendo o juiz conhecer da matéria de ofício [Súmula n.º 33 do STJ]. 

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório 

produzido no processo, principalmente do conteúdo redação da petição 

inicial, depreende-se que a causa de pedir remota (o fato fundante, que 

abrange os acontecimentos concernentes à constituição da relação 

jurídica de direito material, e o fato contrário, evento que, por obra da parte 

adversa, faz emergir o interesse do requerente de invocar a tutela 

jurisdicional), faz referência, de modo expresso, a existência de direito de 

regresso, decorrente do pagamento, realizado pelos autores, na condição 

de avalistas do réu, em cédula de crédito rural, firmada com instituição 

financeira. A demanda, portanto, abrange relação jurídica, tipicamente, de 

direito pessoal. Segundo os informes produzidos no processo, é possível 

divisar que o réu tem domicílio certo e determinado, estabelecido na 

Comarca de Diamantino/MT. Esta informação, inclusive, despontou no 

conteúdo da redação da petição inicial (evento n.º 1020837) e, depois, 

confirmou-se com a consumação da citação do requerido e com a 

apresentação da contestação (evento n.º 8768203, pág. 4, e 8060632). A 

circunstância (não-comprovada no processo) de o réu ter, um dia, no 

passado, fixado domicílio na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT não tem 

qualquer repercussão prática, para fins de delimitação da competência, 

haja vista que a regra prevista no conteúdo normativo do art. 46, § 1.º do 

Código de Processo Civil/2015 pressupõe a coexistência de mais de um 

domicílio; ou seja: para o efeito de aplicação desta regra subsiste a 

necessidade de que o réu possua, de maneira simultânea (isto é: ao 

mesmo tempo), mais de um domicílio — o quê não é o caso concreto. 

Portanto, diante deste cenário, considerando-se que a ação se funda em 

direito pessoal e que o réu tem domicílio fixado na Comarca de 

Diamantino/MT, com fundamento no conteúdo do art. 46 ‘caput’ do Código 

de Processo Civil/2015, Declaro A Incompetência do Juízo da Terceira 

Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para o efeito de instrução e 

de julgamento do processo e, como consequência direta, Declino a 

competência para o Juízo do Foro da Comarca de Diamantino/MT, 

devendo, o processo, ser remetido àquela Comarca. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 26 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004717-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA VIRGINIA MENEGHETTI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora para querendo impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116628 Nr: 7628-97.2015.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR os inventariantes a retirar o formal de partilha, em secretaria, no 

prazo de 30 (trinta), dias, em que o mesmo estará aguardando em pasta 

própria. Decorrido o prazo, o processo será arquivado, nos termos Art. 
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1.245, § 9º, da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36142 Nr: 1168-70.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 1168-70.2010.811.0045 – CÓD. 36142.

Comprovado o depósito dos honorários periciais (fls. 415 e 422/423), 

EXPEÇA-SE alvará de liberação, referente a 50% do valor dos honorários, 

em benefício do perito, registrando-se que o valor remanescente só será 

liberado ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários [art. 465, § 4.º do Código de Processo Civil].

Após, aguarde-se a realização da perícia.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39958 Nr: 283-22.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDE LORA ME, IVANILDE LORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001195-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001195-89.2017.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, verifica-se estar demonstrada a 

condição de segurada da autora e o cumprimento do período de carência, 

conforme certidão do CNIS acostada ao ID n.º 11626009, págs. 1 a 3, bem 

como a comunicação do indeferimento do benefício, sob o fundamento 

único de não ser constatada a incapacidade através da perícia médica (ID 

n.º 6747587, pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que a autora, em 07/03/2018, submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 

portadora de moléstia grave (CID M060 e M053), e que impõe limites 

materiais ao exercício de atividade laboral, conforme demonstra o laudo 

pericial encartado ao ID n.º 12342831. Logo, a princípio, está 

demonstrada, nesta fase processual, a existência de moléstia que tornou 

a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades laborais 

habituais, circunstância essa que dá vigor a plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de 

enfoque, considero que a parte requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dela dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. Assim, da 

forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito 

invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de conceder o 

auxílio-doença à autora Ivanir Pereira, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias. Incumbe à parte autora, dentro do 

prazo fixado, formular novo requerimento administrativo para prorrogação 

do benefício [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se 

que as partes não apresentaram impugnação ao laudo pericial (ID n.º 

12440285 e ID n.º 13819452), com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de 

proceder ao pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência 

de necessidade de se produzir outros meios de prova, Declaro encerrada 

a instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às 

partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem 

alegações finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000791-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FENELON TEOBALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000791-38.2017.8.11.0045. Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que o autor submeteu-se à 

avaliação médica, oportunidade em que se constatou que o requerente é 

portador de moléstia grave (micose pulmonar), e que impõe ao autor limites 

materiais ao exercício de atividade laboral. Logo, nesse influxo de ideias, a 

princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a existência de 

moléstia que tornou o requerente incapaz para o exercício regular de suas 

atividades laborais habituais — circunstância que dá fundamento a 

plausibilidade do direito invocado. Portanto, diante desta perspectiva, 

Determino que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS tome as 

providências necessárias com o objetivo de restabelecer, no prazo de 20 

(vinte) dias, o auxílio-doença ao autor Fenelon Teobaldo, devendo ser 

realizada nova reavaliação administrativa, A PEDIDO DO AUTOR 

ADMINISTRATIVAMENTE, da necessidade da manutenção do benefício 

dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei 

n.º 8.213/1991]. D’outra banda, considerando-se o acúmulo de perícias 

médicas, pendentes de realização, que vêm comprometendo a efetivação 

da celeridade processual, e que o perito nomeado Dr. Mario Kaway Filho 

protocolizou, recentemente, pedido em que afirmou não mais ter interesse 

em realizar periciais judiciais, Destituo o digno perito Dr. Mario Kaway Filho 

do encargo a ele conferido, e Nomeio como perito neste processo o ilustre 

médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a perícia no dia 19 de 

setembro de 2018, a partir das 13h00min, observada a ordem de chegada. 

Mantenho o valor dos honorários periciais arbitrados anteriormente. 

Intimem-se as partes e seus advogados/procuradores, para que 
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compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001859-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA MARIA DEPIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001859-23.2017.8.11.0045 Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (ID n.º 7277884, págs. 1 e 2) e que 

a requerida, devidamente notificada para fins de satisfazer a obrigação, 

deixou de efetivar a liquidação da dívida (7277884 - Pág. 3 e 4). Portanto, 

diante desta perspectiva, como forma de promover a preservação de 

direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’), que 

se configura com a comprovação da existência do contrato de mútuo e do 

inadimplemento contratual e, também, o perigo de dano e o risco ao 

resultado útil do processo (‘periculum in mora’), considero que a 

concessão do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o 

exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, para o fim de 

Determinar a busca e apreensão do veículo Palio Punto Attractive, marca 

Fiat, ano/modelo 2013/2013, placa awx-5170, chassi 9bd11818ld260036, 

Renavam n.º 537840761, em nome de Leila Maria Depieri. Nomeio, para o 

efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante 

legal da instituição financeira requerente. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário judicial. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Proceda-se à citação do réu para que: a) no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da medida liminar, requeira a 

purgação da mora, realizando o pagamento integral da dívida, que deve 

compreender o pagamento das prestações vencidas e vincendas, 

acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 

911/1969], das custas judiciais e dos honorários de advogado, arbitrados 

em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados da execução da medida liminar, apresente contestação [art. 

3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001760-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES PIRES NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001760-87.2016.811.0045. Indefiro o requerimento de 

suspensão do processo, haja vista que não há o enquadramento em 

qualquer das situações hipotéticas preconizadas no art. 313 e no art. 921, 

ambos do Código de Processo Civil. Como medida de prudência e evitar a 

configuração de nulidade processual, por vício da citação, Determino que 

se realizem buscas nos sistemas Infoseg/InfoJud, Siel e RenaJud, visando 

obter informações a respeito do atual endereço do executado. Com a 

juntada dos extratos, que seguem no anexo, expeça-se novo mandado 

judicial e carta com aviso de recebimento, registrando-se os referenciais 

de endereços indicados nos extratos dos sistemas anexos, nos termos da 

decisão acostada ao ID n.º 1677458. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho. Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001975-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENI BALASTRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001975-63.2016.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com o objetivo de atestar se a sentença de mérito proferida 

transitou em julgado. Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada 

no evento n.º 11906784. Após, venham conclusos. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002346-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEIDE FERREIRA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002346-56.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

particulares. E do material cognitivo engendrado no processo, é possível 

divisar que há, sem sombra de dúvidas, frágil elemento probatório 

lastreado nos autos, situação que repele a concessão da excepcional 

antecipação de tutela sem a realização de perícia médica judicial 

determinada para este fim. Portanto, Relego a análise do pedido de 

antecipação de tutela para momento posterior à realização de perícia 

médica judicial. Com espeque no teor do art. 1º da Recomendação 

Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função de perito, o ilustre 

médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 

19/09/2018, a partir das 13horas, observada a ordem de chegada. 

Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, via DJe, 

para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, caso 

queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição inicial) 

e indique assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° 

do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta n.º 1 do CNJ/AGU/MTPS, 

a seguir expostos, a serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 
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Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001084-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001084-08.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002779-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BRAZ VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE VIEIRA OAB - 945.626.281-20 (REPRESENTANTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002779-94.2017.8.11.0045. Intimem-se os réus/apelados 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem as contrarrazões [art. 

1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo 

para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de 

exame da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004063-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004063-40.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, promovida por Andrea Soares de Oliveira contra 

Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto Costa e Carlos Natanael 

Wanzeler. Proceda-se a citação dos requeridos para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, CPC/15]. 

No mesmo ato, intimem-se os requeridos para que, no de 15 (quinze) dias, 

apresentem os comprovantes de pagamento descritos no item d da 

petição inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que 

a requerente pretende comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do 

CPC/15]. Concedo ao requerente o benefício da justiça gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003896-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MAZZINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003896-23.2017.8.11.0045. Reconsidero parcialmente a 

decisão judicial arquivada no evento n.º 10710281 para a finalidade de 

Conceder a requerente o benefício da justiça gratuita. Proceda-se a 

citação da requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias [art. 511, CPC/15]. No mesmo ato, intime-se a requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos 

descritos no item f da petição inicial, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos que a requerente pretende comprovar com tal 

documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. Intimem-se. Lucas do Rio 
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Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002158-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTAL PEDRAS MINERACAO EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY KARCZMARSKI DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002158-97.2017.8.11.0045. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

promovida por Cristal Pedras Mineração Eireli – EPP em desfavor de 

Jhonny Karczmarski da Silva, que visa a compelir o requerido no 

pagamento de determinada quantia em dinheiro representada através da 

emissão de cheque. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que a requerente, devidamente intimada para 

promover o pagamento das custas judiciais, quedou-se inerte. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

parte autora não comprovou situação de hipossuficiência, tampouco 

recolheu as custas do processo, considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

lastro no conteúdo normativo do art. 290 c/c o art. 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito e, por consequência, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição do feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004010-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004010-59.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Adeildo Augusto contra Ympactus 

Comercial Ltda. – ME (TELEXFREE), que visa a quantificar a dívida, 

decorrente de aplicação em dinheiro realizada em esquema de pirâmide 

financeira, e que foi objeto de sentença, transitada em julgado na Comarca 

de Rio Branco/AC, e compelir a empresa executada a realizar o 

pagamento da dívida. Foi determinada a emenda da petição inicial. A 

autora, devidamente intimada, não cumpriu com as exigências previstas na 

ordem judicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Com efeito, de acordo com a legislação de regência, a 

petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 

demonstração do direito invocado [art. 434 do Código de Processo Civil]. A 

determinação da conceituação de “documentos indispensáveis à 

propositura da ação” é realizada de acordo com a casuística e, na 

hipótese concreta, em que a parte objetiva realizar a liquidação de 

sentença genérica, proferida em ação civil pública, que envolve direitos 

individuais homogêneos, compreende a necessidade de apresentação de 

prova documental que evidencie, ainda que de forma mínima, a existência 

de relação jurídica entre as partes litigantes. À míngua da 

existência/apresentação destes documentos, que devem instruir a petição 

inicial, o juiz deve intimar a parte para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie a emenda [art. 321 do Código de Processo Civil], sob pena de 

extinção do processo. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que o requerente, devidamente intimado 

para emendar a petição inicial e instruir o processo com as peças 

imprescindíveis, quedou-se inerte (evento n.º 13654938). Por 

consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição 

inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da 

demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 

Condeno o autor no pagamento das custas judiciais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004078-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIS RODRIGUES DA SILVA (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:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004078-09.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Maris Rodrigues da Silva contra 

Ympactus Comercial Ltda. – ME (TELEXFREE), que visa a quantificar a 

dívida, decorrente de aplicação em dinheiro realizada em esquema de 

pirâmide financeira, e que foi objeto de sentença, transitada em julgado na 

Comarca de Rio Branco/AC, e compelir a empresa executada a realizar o 

pagamento da dívida. Foi determinada a emenda da petição inicial. A 

autora, devidamente intimada, não cumpriu com as exigências previstas na 

ordem judicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Com efeito, de acordo com a legislação de regência, a 

petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 

demonstração do direito invocado [art. 434 do Código de Processo Civil]. A 

determinação da conceituação de “documentos indispensáveis à 

propositura da ação” é realizada de acordo com a casuística e, na 

hipótese concreta, em que a parte objetiva realizar a liquidação de 

sentença genérica, proferida em ação civil pública, que envolve direitos 

individuais homogêneos, compreende a necessidade de apresentação de 

prova documental que evidencie, ainda que de forma mínima, a existência 

de relação jurídica entre as partes litigantes. À míngua da 

existência/apresentação destes documentos, que devem instruir a petição 

inicial, o juiz deve intimar a parte para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie a emenda [art. 321 do Código de Processo Civil], sob pena de 

extinção do processo. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que a requerente, devidamente intimada 

para emendar a petição inicial e instruir o processo com as peças 

imprescindíveis, quedou-se inerte (evento n.º 13653289). Por 

consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição 

inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da 

demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 

Condeno a autora no pagamento das custas judiciais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004069-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004069-47.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Jorge da Silva contra Ympactus 

Comercial Ltda. – ME (TELEXFREE), que visa a quantificar a dívida, 

decorrente de aplicação em dinheiro realizada em esquema de pirâmide 

financeira, e que foi objeto de sentença, transitada em julgado na Comarca 

de Rio Branco/AC, e compelir a empresa executada a realizar o 

pagamento da dívida. Foi determinada a emenda da petição inicial. A 

autora, devidamente intimada, não cumpriu com as exigências previstas na 

ordem judicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Com efeito, de acordo com a legislação de regência, a 

petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 

demonstração do direito invocado [art. 434 do Código de Processo Civil]. A 

determinação da conceituação de “documentos indispensáveis à 

propositura da ação” é realizada de acordo com a casuística e, na 

hipótese concreta, em que a parte objetiva realizar a liquidação de 

sentença genérica, proferida em ação civil pública, que envolve direitos 

individuais homogêneos, compreende a necessidade de apresentação de 

prova documental que evidencie, ainda que de forma mínima, a existência 

de relação jurídica entre as partes litigantes. À míngua da 

existência/apresentação destes documentos, que devem instruir a petição 

inicial, o juiz deve intimar a parte para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie a emenda [art. 321 do Código de Processo Civil], sob pena de 

extinção do processo. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que o requerente, devidamente intimado 

para emendar a petição inicial e instruir o processo com as peças 

imprescindíveis, quedou-se inerte (evento n.º 13655076). Por 

consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição 

inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da 

demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 

Condeno o autor no pagamento das custas judiciais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004076-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA AGUIAR SANTOS (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:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004076-39.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Edna Cristina Aguiar Santos contra 

Ympactus Comercial Ltda. – ME (TELEXFREE), que visa a quantificar a 

dívida, decorrente de aplicação em dinheiro realizada em esquema de 

pirâmide financeira, e que foi objeto de sentença, transitada em julgado na 

Comarca de Rio Branco/AC, e compelir a empresa executada a realizar o 

pagamento da dívida. Foi determinada a emenda da petição inicial. A 

autora, devidamente intimada, não cumpriu com as exigências previstas na 

ordem judicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Com efeito, de acordo com a legislação de regência, a 

petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 

demonstração do direito invocado [art. 434 do Código de Processo Civil]. A 

determinação da conceituação de “documentos indispensáveis à 

propositura da ação” é realizada de acordo com a casuística e, na 

hipótese concreta, em que a parte objetiva realizar a liquidação de 

sentença genérica, proferida em ação civil pública, que envolve direitos 

individuais homogêneos, compreende a necessidade de apresentação de 

prova documental que evidencie, ainda que de forma mínima, a existência 

de relação jurídica entre as partes litigantes. À míngua da 

existência/apresentação destes documentos, que devem instruir a petição 

inicial, o juiz deve intimar a parte para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie a emenda [art. 321 do Código de Processo Civil], sob pena de 

extinção do processo. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que a requerente, devidamente intimada 

para emendar a petição inicial e instruir o processo com as peças 

imprescindíveis, quedou-se inerte (evento n.º 13653329). Por 

consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição 

inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da 

demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 

Condeno a autora no pagamento das custas judiciais. Fica, todavia, 

suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004074-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE LIMA DE CARVALHO (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:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004074-69.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Antonio José Lima de Carvalho 

contra Ympactus Comercial Ltda. – ME (TELEXFREE), que visa a 

quantificar a dívida, decorrente de aplicação em dinheiro realizada em 

esquema de pirâmide financeira, e que foi objeto de sentença, transitada 

em julgado na Comarca de Rio Branco/AC, e compelir a empresa 

executada a realizar o pagamento da dívida. Foi determinada a emenda da 

petição inicial. A autora, devidamente intimada, não cumpriu com as 

exigências previstas na ordem judicial. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Com efeito, de acordo com a 

legislação de regência, a petição inicial deve ser instruída com os 

documentos indispensáveis à demonstração do direito invocado [art. 434 

do Código de Processo Civil]. A determinação da conceituação de 

“documentos indispensáveis à propositura da ação” é realizada de acordo 

com a casuística e, na hipótese concreta, em que a parte objetiva realizar 

a liquidação de sentença genérica, proferida em ação civil pública, que 

envolve direitos individuais homogêneos, compreende a necessidade de 

apresentação de prova documental que evidencie, ainda que de forma 

mínima, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes. À míngua 

da existência/apresentação destes documentos, que devem instruir a 

petição inicial, o juiz deve intimar a parte para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, providencie a emenda [art. 321 do Código de Processo Civil], sob 

pena de extinção do processo. Pois bem. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, deflui-se que a requerente, devidamente 

intimada para emendar a petição inicial e instruir o processo com as peças 

imprescindíveis, quedou-se inerte (evento n.º 13653394). Por 

consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição 

inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da 

demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 

Condeno o autor no pagamento das custas judiciais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004070-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ALVES PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)
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PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004070-32.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Alex Sandro Alves Paim contra 

Ympactus Comercial Ltda. – ME (TELEXFREE), que visa a quantificar a 

dívida, decorrente de aplicação em dinheiro realizada em esquema de 

pirâmide financeira, e que foi objeto de sentença, transitada em julgado na 

Comarca de Rio Branco/AC, e compelir a empresa executada a realizar o 

pagamento da dívida. Foi determinada a emenda da petição inicial. A 

autora, devidamente intimada, não cumpriu com as exigências previstas na 

ordem judicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Com efeito, de acordo com a legislação de regência, a 

petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 

demonstração do direito invocado [art. 434 do Código de Processo Civil]. A 

determinação da conceituação de “documentos indispensáveis à 

propositura da ação” é realizada de acordo com a casuística e, na 

hipótese concreta, em que a parte objetiva realizar a liquidação de 

sentença genérica, proferida em ação civil pública, que envolve direitos 

individuais homogêneos, compreende a necessidade de apresentação de 

prova documental que evidencie, ainda que de forma mínima, a existência 

de relação jurídica entre as partes litigantes. À míngua da 

existência/apresentação destes documentos, que devem instruir a petição 

inicial, o juiz deve intimar a parte para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie a emenda [art. 321 do Código de Processo Civil], sob pena de 

extinção do processo. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que o requerente, devidamente intimado 

para emendar a petição inicial e instruir o processo com as peças 

imprescindíveis, quedou-se inerte (evento n.º 13653468). Por 

consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição 

inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da 

demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 

Condeno o autor no pagamento das custas judiciais. Fica, todavia, 

suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003897-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON BRITO DE SOUSA (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:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003897-08.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Denilson Brito de Sousa contra 

Ympactus Comercial Ltda. – ME (TELEXFREE), que visa a quantificar a 

dívida, decorrente de aplicação em dinheiro realizada em esquema de 

pirâmide financeira, e que foi objeto de sentença, transitada em julgado na 

Comarca de Rio Branco/AC, e compelir a empresa executada a realizar o 

pagamento da dívida. Foi determinada a emenda da petição inicial. A 

autora, devidamente intimada, não cumpriu com as exigências previstas na 

ordem judicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Com efeito, de acordo com a legislação de regência, a 

petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 

demonstração do direito invocado [art. 434 do Código de Processo Civil]. A 

determinação da conceituação de “documentos indispensáveis à 

propositura da ação” é realizada de acordo com a casuística e, na 

hipótese concreta, em que a parte objetiva realizar a liquidação de 

sentença genérica, proferida em ação civil pública, que envolve direitos 

individuais homogêneos, compreende a necessidade de apresentação de 

prova documental que evidencie, ainda que de forma mínima, a existência 

de relação jurídica entre as partes litigantes. À míngua da 

existência/apresentação destes documentos, que devem instruir a petição 

inicial, o juiz deve intimar a parte para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie a emenda [art. 321 do Código de Processo Civil], sob pena de 

extinção do processo. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que o requerente, devidamente intimado 

para emendar a petição inicial e instruir o processo com as peças 

imprescindíveis, quedou-se inerte (evento n.º 13655227). Por 

consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição 

inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da 

demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 

Condeno o autor no pagamento das custas judiciais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Edital

EDITAL: INSCRIÇÃO PARA GESTOR(A) JUDICIÁRIO (A) - SECRETARIA DA 

4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

O Juiz de Direito Titular da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

informa aos Servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, que estão abertas inscrições para a função de confiança de 

Gestor(a) Judiciário(a) da Secretaria da 4ª Vara da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT.

I- Da Vaga

O Edital destina-se à seleção de Servidor efetivo, para a função de 

confiança de Gestor(a) Judiciário(a) da Secretaria da 4ª Vara da Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT.

II - Da Inscrição

Os candidatos interessados na vaga deverão se inscrever a partir de 

06/08/2018, até o período máximo de 16/08/2018, encaminhando currículo 

para o e-mail hugo.silva@tjmt.jus.br, devendo constar no currículo, além 

das informações profissionais, as seguintes informações pessoais: nome, 

matrícula, cargo efetivo, nº de telefone fixo do setor onde trabalha, nº de 

telefone celular particular, endereço de e-mail funcional.

 III - Da Seleção

Os currículos encaminhados serão imediatamente remetidos ao MM. Juiz 

de Direito da referida Vara, que poderá indicar o nome do servidor 

escolhido antes mesmo da data prevista para o término das inscrições 

(16/08/2018).

IV - Da Designação

O servidor escolhido deverá providenciar toda a documentação solicitada 

pela Gestão de Recursos Humanos, como condição para a emissão da 

Portaria de designação, que somente terá validade a partir de sua 

publicação.

V - Das Considerações Finais

Este edital visa precipuamente, divulgar de forma ampla e transparente, a 

disponibilidade de vaga para a função de confiança de gestor (a) judiciário 

(a), para livre exercício profissional de forma satisfatória, propiciando 

oportunidade equânime a todos os servidores.

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de agosto de 2018.

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139605 Nr: 3227-84.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PETRÔNIO PAGANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 
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OAB:13.844-A/MT

 Vistos etc.,

Quanto ao petitório de fls. 41/43, mantenho a decisão de fl. 39 pelos seus 

próprios fundamentos.

Outrossim, não havendo preliminares a serem apreciadas, e não 

vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e 

de consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21 de agosto de 2018, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 134695 Nr: 376-72.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DE JESUS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador, para que 

fique CIENTE do cálculo de pena de fls. 43, MANIFESTANDO-SE no que 

entender de direito, no prazo legal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROMISON SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 1000566-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FLORENCIO DE ARAUJO (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000566-81.2018.8.11.0045; 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: JESSICA FLORENCIO DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial não tem 

como titular o autor, determino, 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. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000191-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

JEFERSON RISCIK OAB - MT21672/O (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRADICAO NORDESTINA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000191-51.2016.811.0045 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. No caso dos 

autos, o reclamante pleiteia a desistência do processo. Importante 

ressaltar que a desistência da ação pelo autor importará em extinção do 

feito sem julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já 

citado (Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, com 

fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004029-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CASSIO DIAS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I 

e IV do Código de Processo Civil. 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 pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004365-69.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LEANDRO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I 

e IV do Código de Processo Civil. 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 pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004505-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SOUZA MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I 

e IV do Código de Processo Civil. 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 pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004387-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I 

e IV do Código de Processo Civil. 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 pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003767-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I 

e IV do Código de Processo Civil. 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 pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004129-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENOIR COSTA VENANCIO (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 BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I 

e IV do Código de Processo Civil. 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 pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com 

as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA 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)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANICETO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora tenha se manifestado a tempo, 

deixou de colacionar aos autos comprovante de endereço atualizado, em 

seu nome, afirmando que o comprovante de endereço juntado à inicial 

pertence a sua companheira. Entretanto, o autor não trouxe nenhum 

documento que comprove que vive em união estável com a titular do 

comprovante de endereço, de modo que tal assertiva não pode ser aceita. 

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I e IV do Código de Processo Civil. 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 pela parte, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as formalidade legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora tenha se manifestado a tempo, 

deixou de colacionar aos autos comprovante de endereço atualizado, em 

seu nome, afirmando que o comprovante de endereço juntado à inicial 

pertence a sua companheira. Entretanto, o autor não trouxe nenhum 

documento que comprove que vive em união estável com a titular do 

comprovante de endereço, de modo que tal assertiva não pode ser aceita. 

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I e IV do Código de Processo Civil. 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 pela parte, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as formalidade legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003158-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEILTON ARAUJO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar aos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, I e IV do Código de Processo Civil. 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 pela parte, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as formalidade legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004342-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004342-26.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: AGRO BASE 

DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME EXECUTADO: 

JOSE ARMANDO ARGENTA Vistos. Em respeito ao princípio da 

cartularidade é imprescindível à apresentação do original do título de 

crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em 

cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais ou 

nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à 

satisfação integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes 

para satisfação do débito executado, observando as exigências legais. 

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na 

hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a executada 

oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA JARDIM MAIA (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)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004689-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004689-93.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANA DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para 

promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de colacionar nos 

autos comprovante da negativação, descumprindo a decisão que 

determinou a emenda da inicial ID 6757947. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE 

com as devidas baixas. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 271 de 740



Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de março de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, 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, 21 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES BARBOSA (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)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003367-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEDRO DA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIBSON INNOVATIONS DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDAA 

(REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003367-38.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOAQUIM PEDRO 

DA COSTA DA SILVA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, PHILIPS DO 

BRASIL LTDA Vistos. Primeiramente, retifique o polo passivo Philips do 

Brasil LTDA para Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica LTDA. 

Considerando que a reclamada Móveis Romera LTDA foi a intermediadora 

para o envio do objeto da lide - aparelho Home Theater Philips HTD5520 

1000W - USB/HDMI/BT, para assistência técnica, intime-a para que faça a 

devolução do produto à reclamada Gibson Innovations do Brasil Industria 

Eletronica LTDA, no prazo de 10 (dez) dias. EXPEÇA-SE o alvará para 

levantamento dos valores em favor do autor. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004673-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal, 

bem como para tomar ciência da sentença proferida nos autos. Lucas do 

Rio Verde - MT, 03 de agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA LICAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal, 

bem como para ciência da sentença proferida nos autos. Lucas do Rio 

Verde - MT, 03 de agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DEONISIO KERN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT0015079A (ADVOGADO)

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001892-47.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROQUE DEONISIO KERN Parte Ré: REQUERIDO: 

JULIO CEZAR DA LUZ Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por ROQUE DIONÍSIO KERN, requerendo que seja sanada a 

contradição na r. sentença proferida no Id. 4463074. Os embargos são 

tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo legal, portanto 

recebo-os. É o necessário. DECIDO. Nota-se que o autor opôs embargos 

de declaração, pretendendo seja retificada suposta contradição existente 

na sentença, alegação que não merece prosperar. Levando-se em 

consideração a lição do saudoso mestre Magalhães Noronha - que 

esclarece ser contraditória uma decisão quando conceitos e afirmações 

se opõem e colidem (e tanto mais grave será a contradição quando a 

fundamentação chocar-se com a disposição); omissa quando não disse o 

que era indispensável dizer; obscura quando lhe faltar clareza na 

exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva da decisão 

(Curso de Direito Processual Penal - Editora Saraiva - 21ª edição - 1992 - 

p. 376). Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz. O objetivo do presente embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto “omisso, obscuro”, porventura existente na 

decisão prolatada. Pois bem, analisando com esmero a decisão 

vergastada, constata-se a inexistência dos alegados vícios no julgado 

atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. 

Com efeito, os embargos de declaração têm cabimento quando há 

omissão, obscuridade ou contradição da decisão ao ponto que 

necessariamente o magistrado deveria pronunciar-se, sendo certo que a 

insatisfação e consequente reforma da decisão deverá ser objeto de 

recurso pertinente. Isto posto, mantenho a decisão proferida e REJEITO os 

embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, I do CPC c.c art. 

48 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para a MM. Juíza 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 26 de 

abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 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 – Intime-se as partes da sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e voltem conclusos para apreciação do 

pedido de execução da sentença. III - Int. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de 

abril de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002986-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOTTI & PERINOTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002986-59.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 288.911,49; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: SOTTI & PERINOTO LTDA Parte Ré: Senhor(a): Fica Vossa 

Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da 

Requerente, para que o 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. LUCAS 

DO RIO VERDE, 3 de agosto de 2018. Atenciosamente, FLAVIA REGIANE 

GONÇALVES ROSSETTO Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 6ª VARA 

DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004194-49.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA OAB - MT0017342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO QUERINO ZANIEDESCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004194-49.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: FABIANO QUERINO ZANIEDESCHI VISTO. 

Defiro a SUSPENSÃO do feito conforme requerido (Id n.º 6096267). 

Decorrido o período supra, manifeste-se a exequente, requerendo o que 

for de direito para prosseguimento do feito. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de julho de 2017. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32259 Nr: 1259-38.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jolmir Antoninho Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes, para que se 

manifeste(m) requerendo o que entender(em) de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca do(a,s) laudo pericial que se encontra(m) juntado(s) às 

fls. 826/941 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83954 Nr: 2793-46.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcina Moura dos Santos

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

EXEQUENTE, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (DEZ) dias, acerca do(a,s) deposito(s) 

comprovado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 508-51.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior, Wolcer Freitas Maia

 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: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, para que se manifeste(m) no prazo de 05 (cinco) dias 

conforme decisão de fl. 579.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84365 Nr: 3204-89.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Silverio

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

EXEQUENTE, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (DEZ) dias, acerca do(a,s) deposito(s) 

comprovado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104524 Nr: 4985-44.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pezzini, Rita Pezzini, Waldir Pessini, Ana 

Lucia Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luis Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, DANIELA LOPES DINIZ - OAB:OAB/MT 1067, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT
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 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 o cumprimento do Mandado de 

Penhora no Rosto dos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85124 Nr: 3964-38.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Guerra Parreira

 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, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

EXEQUENTE, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (DEZ) dias, acerca do(a,s) deposito(s) 

comprovado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85125 Nr: 3965-23.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Pereira

 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, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

EXEQUENTE, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (DEZ) dias, acerca do(a,s) deposito(s) 

comprovado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 2817-74.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Luisa de Camargo

 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: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

EXEQUENTE, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (DEZ) dias, acerca do(a,s) deposito(s) 

comprovado(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 3254 Nr: 711-62.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, Comprebem Comércio e 

Transportes Ltda, Wilson Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Renor Zappelini, IVANDINA MORAIS 

ZAPPELINI, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Jorge A. A. do Amaral - OAB:RS 11155, Namir Jacob - 

OAB:11976/MT, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Wilson Jacob - OAB:8223-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELISBERTO ODILON 

CÓRDOVA - OAB:SC - 0640, Karla Stefani Cardoso - OAB:19.615/SC

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 4568 Nr: 2558-26.2005.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Roveno Iappe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

EXEQUENTE, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (DEZ) dias, acerca do(a,s) comprovante de 

pagamento do RPV/Precatório juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99901 Nr: 2175-96.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci João Dendena, Rafael Dendena

 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 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98375 Nr: 1295-07.2015.811.0021

 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: Humberto e Montes Ltda, Humberto Pereira Freitas, 

Sementes Montana Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Montana Ltda - ME, Humberto e 

Montes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Cabral Ribeiro Junior - 

OAB:OAB/GO 27.896, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Xavier 

Franco - OAB:25711/GO, ODAIR CABRAL RIBEIRO JUNIOR - OAB:27896

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Apelada, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso de Apelação interposto, e querendo, apresente 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 109857 Nr: 2365-25.2016.811.0021

 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: Laurita Rodrigues de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 
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autora, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) Laudo Social que se 

encontra(m) juntado(s) às fls. 126/131 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114517 Nr: 5117-67.2016.811.0021

 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: Joaquim Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Valdeni Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Apelada, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso de Apelação interposto, e querendo, apresente 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 100364 Nr: 2437-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribamar de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) petição que se 

encontra(m) juntado(s) às fls. 116/117 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112290 Nr: 3806-41.2016.811.0021

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Fries, Aljena Fries

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para comunicar-lhe acerca da data agendada para a realização da 

perícia com a interditanda, qual seja: 10/08/2018 as 14h30min, no Posto de 

Saúde Central, localizado na Avenida Tropical, nº 344, Centro II, Água 

Boa/MT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24829 Nr: 4127-57.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Ponciano Alves, João Ponciano Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro o pedido de buscas via INFOJUD, conforme se 

depreende do extrato anexo.Noutro giro, percebe-se que todas as 

diligências úteis no sentido de localizar bens aptos a adimplir o crédito já 

foram realizadas, ressalto, no presente feito já foi realizado bloqueio 

BACENJUD e RENAJUD e também foi realizada busca de bens via sistema 

INFOJUD.Nesse diapasão, entendo que não pode o credor reiterar 

eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados, em que pese o 

credor ter direito a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que 

despende seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim 

social e compromete a razoável duração de todos os demais 

processos.Esclareço que o E.STJ tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizados caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte: A denominada penhora on line atende, com 

presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização 

do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a 

parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre 

espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, 

fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud 

tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e 

efetividade à tutela jurisdicional.IV - Todavia, caso a penhora on line tenha 

resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização 

do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado. Precedentes.V - 

Recurso especial improvido.Pelo exposto, com base no art. 921 III do CPC, 

determino o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição.Determino 

que o processo permaneça no arquivo provisório até que o credor 

encontre eventuais bens do devedor (Art. 921 §3°) ou até que se 

implemente a prescrição intercorrente do feito.Ao arquivo 

provisório.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85811 Nr: 324-90.2013.811.0021

 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: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Avila - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, Paulo 

Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Defiro o pedido de buscas de endereço via sistema INFOJUD.

Caso o endereço encontrado seja diverso do já informado, cite-se o 

requerido, caso o endereço seja o mesmo já constante no processo, 

intime-se o autor para dar andamento sob pena de extinção por presunção 

de desistência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95045 Nr: 3862-45.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Borgato Máquinas e Implementos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira, 

Caetano Ferreira de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre luiz Carrenho Geia - 

OAB:101346/SP, Vinicius Rigo Bentivoglio - OAB:OAB/SP 312.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Vistos e etc...

Ao credor para informar o CPF dos executados.

Após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21929 Nr: 1294-66.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Alexandre da Silva, Angelica Alexandre da 

Silva, Dione Rodrigues da Silva, Andreia Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Carraro - OAB:OAB/GO 

11.818, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:OAB/MT 15689-A

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87939 Nr: 2375-74.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igor Junior Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Pereira dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walisson Henrique Justo e 

Lemes - OAB:OAB/GO 31.793

 1. Defiro o pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, bem como a 

penhora de possíveis valores depositados em conta bancária relativa ao 

FGTS. 2. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que informe, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se o executado está inscrito no FGTS e, em caso, 

positivo, se existe saldo passível de bloqueio. 3. Indefiro, por ora, o pedido 

de decretação de prisão civil, ante a justificativa apresentada pelo 

executado, dando conta de que se encontra desempregado, bem como 

por ter se disponibilizado a dar parcial quitação do débito. Contudo, 

frise-se que tal providência poderá ser decretada posteriormente. 4. 

Decorrido o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para as 

devidas deliberações. 5. Desde logo, determino que os protocolos 

referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por 

mim, sejam anexados a presente decisão, remetendo-se os autos na 

sequência à Secretaria, para observância das determinações acima, 

procedendo na forma do item 2.16.4 da CNGC/MT. 6. Outrossim, nos 

termos do artigo 528, § 1º do NCPC, determino o protesto do 

pronunciamento judicial. Para tanto, expeça-se a certidão que alude o art. 

517, § 2º, do mesmo diploma legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114913 Nr: 5392-16.2016.811.0021

 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: DEBORA CELIA ALVES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 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. PERMANEÇAM os autos conclusos para prolação de sentença.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81696 Nr: 533-93.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Leidiane de Carvalho Araujo

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.162), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116020 Nr: 6194-14.2016.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilson dos Santos, João Dilson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Dantas 

Hernandes - OAB:21.297

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34621 Nr: 3632-42.2010.811.0021

 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: Jose Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Tavares Peixoto, Robson Marinho, 

Wilmo Sanaiotti, Wandir Aparecida Rocca Sanaiotti, Claudio João 

Montovani, Maria Aparecida Montovani, Helena Costa Jacaranda, 

Adalberto Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, ANA PAULA MONÇAO OLIVEIRA - 

OAB:9030/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 1 – DEFERE-SE a busca de endereço junto ao INFOJUD. As diligências 

visando à localização da parte ré, a princípio, são de responsabilidade do 

autor da demanda. Contudo, considerando o transcurso considerável da 

demanda, inclusive, catalogado como “Meta 2 do Conselho Nacional de 

Justiça” se mostra possível o acesso a tal sistema de buscas e pesquisas 

informatizadas, visando à efetividade do feito e em atendimento ao art. 6º 

do Código de Processo Civil , razão pela qual é cabível o deferimento do 

pedido.

2 – Sendo frutífera, PROMOVA-SE a citação do réu.

3 – Do contrário, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova a citação do réu utilizando-se do meio correspondente.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 921 Nr: 489-31.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Severino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alicinio Marcos Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916, Tarcísio Cardoso Tonhá - 
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OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de buscas de bens via RENAJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92359 Nr: 1853-13.2014.811.0021

 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: Ivete Fátima Seibt

 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. PERMANEÇAM os autos conclusos para prolação de sentença.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106087 Nr: 295-35.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - 

OAB:OAB/MT 10927

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106229 Nr: 384-58.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaudencio José Mainini - ME, Gaudêncio José 

Mainini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de buscas de bens via RENAJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2414 Nr: 445-75.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lopes de Souza, Maria Florisbela Nunes 

de Souza, Milton Sérgio Ganassini, João Franklin Ramos de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VORNEI BERNARDES DA 

COSTA - OAB:100

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.206/208), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90093 Nr: 67-31.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Sabino dos Santos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Garcia Marques - 

OAB:1874/TO, Micheline R. Nolasco Marques - OAB:2265/TO, 

Viviane Mendes Braga - OAB:2264 TO

 1 – Diante do requerimento do exequente (fl. 129), este Juízo DEFERE 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.: 108909 Nr: 1797-09.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Nage Haddad Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Rebelatto - ME, Gerson Andrade 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337, Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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 
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competente termo, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12758 Nr: 2176-33.2005.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcilo Roque Secco ME, Dalcilo Roque Secco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl. 154), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26429 Nr: 869-05.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liane de Fatima Carlin Chuques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Quirino Neto

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Vistos e etc...

Ao autor para juntar o cpf do requerido.

Após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100437 Nr: 2476-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Coelho Rodrigues

 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: Ricardo Tibério - 

OAB:MT-12.498-B

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de buscas de bens via RENAJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31347 Nr: 346-56.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso H Silva Tecidos - ME, Narcisio Honorio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls. 55/56), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80229 Nr: 3250-15.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo Lazzarini Ramos

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro o pedido de buscas via INFOJUD, conforme se 

depreende do extrato anexo.Noutro giro, percebe-se que todas as 

diligências úteis no sentido de localizar bens aptos a adimplir o crédito já 

foram realizadas, ressalto, no presente feito já foi realizado bloqueio 

BACENJUD e RENAJUD e também foi realizada busca de bens via sistema 

INFOJUD.Nesse diapasão, entendo que não pode o credor reiterar 

eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados, em que pese o 

credor ter direito a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que 

despende seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim 

social e compromete a razoável duração de todos os demais 

processos.Esclareço que o E.STJ tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizados caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corteA denominada penhora on line atende, com 

presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização 

do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a 

parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre 

espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, 

fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud 

tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e 

efetividade à tutela jurisdicional.IV - Todavia, caso a penhora on line tenha 

resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização 

do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado. Precedentes.V - 

Recurso especial improvido.Pelo exposto, com base no art. 921 III do CPC, 

determino o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição.Determino 

que o processo permaneça no arquivo provisório até que o credor 

encontre eventuais bens do devedor (Art. 921 §3°) ou até que se 

implemente a prescrição intercorrente do feito.Ao arquivo 

provisório.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107788 Nr: 1201-25.2016.811.0021

 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: LOJA DE RAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMAR CORREIA CAMARGO - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 
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- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Ante o exposto:1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado 

executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a 

capa dos autos. 2 – INTIME-SE a parte devedora, através de seu 

advogado, via DJE, para cumprimento da sentença – mandado executivo, 

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 Código de Processo Civil .3 – Não havendo o 

pagamento voluntário da obrigação, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, 

manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento.4 – 

Sendo indicados bens, com fundamento no art. 523, §3º do Código de 

Processo Civil, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo ser 

intimadas as partes, como também eventual cônjuge e credores 

pignoratícios ou hipotecários. 5 – PROMOVA-SE a alteração da 

distribuição do feito junto ao Cartório Distribuidor para o fim de anotar que 

se trata doravante de cumprimento de sentença, buscando a baixa do 

processo dos dados estatísticos.6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84476 Nr: 3316-58.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Valente Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinícius Vieira de 

Oliveira - OAB:GO-8216, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/GO 9.899

 Vistos e etc...

Vistos e etc....

Fls. 533. Defiro a expedição de mandado de penhora e avaliação tal como 

requerido.

Após, intime-se o autor para informar o valor residual da dívida.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110009 Nr: 2443-19.2016.811.0021

 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: Nilsa Ferreira Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE GOIÁS, AGÊNCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES E OBRAS (AGETOP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduarda Cardoso Lopes - 

OAB:OAB/GO 41.946, Milton Celio Batista Pinto - OAB:OAB/GO 15150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Marques Paula - 

OAB:32601/GO, Ignácio Augusto Gontijo de Loyola - OAB:19.515, 

Procurador do Estado de Goias - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Diante da produção de prova oral em audiência, não havendo outros 

requerimentos, este Juízo DECLARA o encerramento da fase instrutória.

 2. INTIMEM-SE os réus 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101032 Nr: 2842-82.2015.811.0021

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiomar Pimenta, Silvani Alves Pimenta da Silva, 

Juraci Pimenta, Adriana Alves Pimenta, Antonio Paula da Silva, Beatriz de 

Sousa Nunes Pimenta, Orceni Maria de Jesus Pimenta, Claudinei Alves 

Pimenta, Eliane Batista de Moura Pimenta, Marcos Eduardo Alves Carvalho, 

Rodrigo Alves Carvalho, Elaine Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Alves Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em atenção à manifestação acostada às fls. 140/141, aliada a 

certidão à fl. 157, este Juízo DEFERE o pedido de levantamento do 

numerário exclusivamente para o pagamento do Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e o valor mencionado a título 

de custas processuais na forma exigida pelo FUNAJURIS, conforme a 

certidão à fl. 157.

 2 – No mais, CUMPRA-SE a decisão à fl. 155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 531-60.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Empreendimentos e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taurinos Serviços Pecuarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Aquino Povoas - 

OAB:5.819/MT, Humberto A. de Lamonica Freire - OAB:6.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MAURA SACIOTO 

RAHAL - OAB:14883/O, Decio Freire - OAB:1742/A, Gustavo Andere 

Cruz - OAB:68004/MG

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de buscas de bens via RENAJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106186 Nr: 351-68.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM3 INFORMÁTICA LTDA, Gelson Bertol 

Pereira, JUSCILEIA SABRINA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14039 Nr: 954-93.2006.811.0021

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóves Arnoldo Jost

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 
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verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24975 Nr: 4268-76.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. F. de Souza Farias - ME, Romilda Ferreira de 

Souza Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de busca de bens móveis pelo sistema RENAJUD 

formulado à fl. 60.

 2. Exitosa a constrição, intime-se a parte exequente para indicar a 

localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 846-88.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Empreendimentos e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taurinos Serviços Pecuarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Aquino Povoas - 

OAB:5.819/MT, Humberto A. de Lamonica Freire - OAB:6.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Freire - OAB:1742/A

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de buscas de bens via RENAJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19060 Nr: 2210-37.2007.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari Máquinas Agrícolas Ltda, Mário Sérgio 

Ferrari, Tania Mariza Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl. 76), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19914 Nr: 3079-97.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carla Duarte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herks de Borba

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 1 – Em análise à manifestação do devedor (fls. 28/40), nota-se que ele 

visa à revisão e exoneração dos valores a título de alimentos que ora 

estão sendo exigidos neste cumprimento de sentença (fls. 16/24).

Contudo, o mérito da pretensão do executado não merece ser analisado 

por este Juízo, tendo em vista a escolha inadequada do procedimento.

 A demanda revisional e de exoneração é pretensão de natureza 

declaratória que deve ser proposta utilizando-se do rito comum ordinário.

 Sendo assim, este Juízo NÃO CONHECE do mérito da manifestação 

acostada às fls. 28/40, tendo em vista a ausência de 

interesse-adequação.

2 – Por conseguinte, DETERMINA-SE o desentranhamento da referida 

petição, mediante certidão pela Secretaria do Juízo, a fim de que seja 

encaminhada ao seu subscritor, consignando-se o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de inutilização.

 3 – INTIME-SE o executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da importância descrita à fl. 43, comprove o adimplemento da 

mesma ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada novamente a sua prisão civil, bem como a efetuação do 

protesto judicial (art. 528, §3º, do CPC).

4 – ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe o CPF do executado para medidas de coerção direta.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 3194-16.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari Máquinas Agrícolas Ltda, Mário Sérgio 

Ferrari, Tania Mariza Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.72), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106636 Nr: 654-82.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones Cley Ferreira da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE o executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da importância descrita à fl. 63, comprove o adimplemento da 

mesma ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada novamente a sua prisão civil, bem como a efetuação do 

protesto judicial (art. 528, §3º, do CPC).
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2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106636 Nr: 654-82.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones Cley Ferreira da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.60), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34130 Nr: 3141-35.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Inês Lorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soares Diniz

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.100), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102456 Nr: 3729-66.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Luis Stroeher EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deborah Parucker Lueders Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 Vistos e etc...

Indefiro novo bloqueio BACENJUD nos termos da decisão de fls. 81.

Ao autor para requerer outra medida constritiva ou para demonstrar 

alteração da situação financeira do requerido.

Transcorrido o prazo legal in albis, certifique-se e conclusos para decisão 

por presunção de desistência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90452 Nr: 363-53.2014.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Galle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Expeça-se alvará para o levantamento do valor bloqueado.

No mais, indefiro novo bloqueio via BACENJUD, pois o autor não 

demonstrou uma mudança nas condições financeiras do requerido.

Ao autor para dar andamento no feito, no prazo legal, sob pena de 

extinção por presunção de desistência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108238 Nr: 1433-37.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdAeX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNXP-M, DNX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Indefiro o pedido de buscas via INFOJUD, tendo em vista o 

mesmo já ter sido realizado.Noutro giro, percebe-se que todas as 

diligências úteis no sentido de localizar bens aptos a adimplir o crédito já 

foram realizadas, ressalto, no presente feito já foi realizado bloqueio 

BACENJUD e RENAJUD e também foi realizada busca de bens via sistema 

INFOJUD.Nesse diapasão, entendo que não pode o credor reiterar 

eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados, em que pese o 

credor ter direito a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que 

despende seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim 

social e compromete a razoável duração de todos os demais 

processos.Esclareço que o E.STJ tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizados caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte:denominada penhora on line atende, com 

presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização 

do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a 

parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre 

espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, 

fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud 

tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e 

efetividade à tutela jurisdicional.IV - Todavia, caso a penhora on line tenha 

resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização 

do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado. Precedentes.V - 

Recurso especial improvido.Pelo exposto, com base no art. 921 III do CPC, 

determino o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição.Determino 

que o processo permaneça no arquivo provisório até que o credor 

encontre eventuais bens do devedor (Art. 921 §3°) ou até que se 

implemente a prescrição intercorrente do feito.Ao arquivo 

provisório.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38207 Nr: 2809-34.2011.811.0021

 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: Lídia Silva do Nascimento

 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: Procuradoria Federal - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Considerando a justificativa apresentada pela advogada, 

REDESIGNA-SE o presente ato para o dia 18.10.2018 às 17h00min(MT).

2. INTIMEM-SE as partes da nova data.

3. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84679 Nr: 3515-80.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Cecatto, Terezinha Lurdes Cecatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Celio Honorio Junior, Célio Honório, 

João Alvaro de Souza Rocha, Anita Di Credo Souza Rocha, Emília Maria 

Ferreira Honório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djalma Laurindo Aguirra - 

OAB:58946/SP, José Antonio Pires - OAB:48528/SP, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Vistos e etc...

DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD, em desfavor do 

REQUERIDO. Ato contínuo procedo a operação necessária, conforme se 

verifica pelos extratos anexos.

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, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92336 Nr: 1837-59.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Fertilizantes Fardin Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:OAB/MT 6014

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls. 112/113), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100783 Nr: 2683-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Indefiro o pedido de buscas via BACENJUD, tendo em vista o 

mesmo já ter sido realizado.Noutro giro, percebe-se que todas as 

diligências úteis no sentido de localizar bens aptos a adimplir o crédito já 

foram realizadas, ressalto, no presente feito já foi realizado bloqueio 

BACENJUD e RENAJUD e também foi realizada busca de bens via sistema 

INFOJUD.Nesse diapasão, entendo que não pode o credor reiterar 

eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados, em que pese o 

credor ter direito a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que 

despende seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim 

social e compromete a razoável duração de todos os demais 

processos.Esclareço que o E.STJ tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizados caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte:....III - A denominada penhora on line atende, 

com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a 

realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na 

verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não 

cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, 

coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema 

do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir 

agilidade e efetividade à tutela jurisdicional.IV - Todavia, caso a penhora 

on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido 

de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios 

de modificação na situação econômica do executado. Precedentes.V - 

Recurso especial improvido.Pelo exposto, com base no art. 921 III do CPC, 

determino o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição.Determino 

que o processo permaneça no arquivo provisório até que o credor 

encontre eventuais bens do devedor (Art. 921 §3°) ou até que se 

implemente a prescrição intercorrente do feito.Ao arquivo 

provisório.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3548 Nr: 9-68.1990.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto, Antônio Ceccatto

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

- OAB:16.691-A/ MT

 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

 Vistos e etc...

Antes de proceder ao bloqueio, intime-se o autor para juntar o valor da 

dívida atualizado e também informar o CPF do requerido.

Após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105423 Nr: 5419-33.2015.811.0021

 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: Fernanda Vilela de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Avila Nunes 

Guimaraes - OAB:25714/DF, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls. 47/48), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115867 Nr: 6088-52.2016.811.0021

 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: José Eugênio de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Araguaia - CISMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ROSA DA SILVA - 
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OAB:7860/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cezar Leopoldino 

- OAB:, Jhesyka Teles Padilha - OAB:19357/MT

 A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Diante da produção de prova oral em audiência, consistente no 

depoimento pessoal do representante legal do requerido, não havendo 

outros requerimentos, este Juízo DECLARA o encerramento da fase 

instrutória.

 2. As partes saem intimadas para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, possam 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.: 121136 Nr: 2942-66.2017.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. O requerido Peonder Junior Ribeiro de Sousa foi regularmente intimado 

para o ato e não compareceu. Diante dessas informações e, com 

fundamento no artigo 184, § 3°, do ECA, DETERMINA-SE sua condução 

coercitiva para o próximo ato.

2. Assim, este Juízo DESIGNA audiência apresentação do requerido 

Peonder Junior Ribeiro de Sousa para o dia 17 de outubro de 2018 às 

09h00min (MT).

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente 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.: 1672 Nr: 266-49.1997.811.0021

 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: Celso Luiz Tissiani, José Victor Tissiani, Gelso Roque 

Tissiani, Maria Neiva Tissiani Detoni, Espolio de Maria Neusa Tissiani 

Antunes, Antonio Albino Tissiani, Ana Luiza Tissiani, Espólio de Herminio 

Tissiani, Espólio de Osmarino Antunes, Espólio de Itália Busato Tissiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAJU AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Pasquali - 

OAB:27753/RS, Alexandra Minuscoli Chedid - OAB:52243, Carmela 

Manfroi Tissiani - OAB:31912/PR, Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, ISAC CHEDID SAUD - OAB:MT- 4418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SZELIGOWSKI RAMOS - 

OAB:2296-A/MT

 1 – considerando a manifestação dos autore de que as partes estariam 

tentando compor o litígio extrajudicialmente, diante do decurso natural do 

prazo solicitado, este juízo DETERMINA a intimação dos autores, via DJE, a 

fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se houve a composição a 

cerca da demanda..

2 – Após, com a certificação do decurso do prazo, ENCAMINHEM-SE os 

autos conclusos para prolação de sentença.

3 – CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104435 Nr: 4941-25.2015.811.0021

 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: Iracina Carneiro Cezar

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do erro material constatado na certidão à fl. 74, este Juízo 

REVOGA a decisão acostada à fl. 72.

 2 – No mais, 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 .

3 – 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.

4 – 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.

 5 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104981 Nr: 5206-27.2015.811.0021

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPFdL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em atenção ao art. 274, paragrafo único do CPC, este Juízo reputa 

desnecessário a intimação do réu, tendo em vista a mudança de 

endereço, nos termos a certidão de fl. 42. Sendo assim, promovam-se os 

atos necessários visando a constituição do crédito (fl. 38). Em seguida 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de praxe.

2 – CUMPRA-SE.

 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:

 1 – DETERMINO a redistribuição desta missiva para a 1ª Vara desta 

Comarca para a análise do pedido do terceiro interessado à fl. 64 quanto à 

realização de penhora no rosto destes autos, nos termos da Resolução 

TJ-MT/TP n. 02 de 08/03/2018 expedida pelo Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que dispôs sobre a 

modificação da competência desta 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT 

quanto ao cumprimento das cartas precatórias cíveis.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30194 Nr: 4645-13.2009.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEM, DEM-M, CMR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da manifestação do Estado de Mato Grosso à fl. 284, INTIME-SE 

a herdeira Caroline Mendel Rossi de forma pessoal a fim de que informe ao 

Oficial de Justiça a respeito da existência de inventário, o nome dos 

sucessores e bens arrecadados pelo executado, bem como esclareça se 

houve o encerramento das atividades empresárias do devedor ou 

eventual ocorrência de sucessão.

 2 – Com as informações, ABRA-SE vista dos autos ao exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do processo, sob 

pena de arquivamento com a realização do procedimento disposto no art. 
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40 da LEF.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1998 Nr: 23-52.1990.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA HELENA LTDA, ELDO 

JACARANDÁ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - 

OAB:1004/MT

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência do depósito noticiado à 

fls. 541/542.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 539/540).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

154).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, 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.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96986 Nr: 473-18.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valle Construções Ltda, Joel Lopes de 

Mendonça, Rodolfo Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de VALLE CONSTRUÇÕES Ltda, 

JOPEL LOPES DE MENDONÇA E RODOLFO ALVES DE OLIVEIRA, todos 

qualificados no encarte processual, visando à satisfação do débito 

descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo o arquivamento do processo em razão do adimplemento da 

dívida (fl. 91).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114411 Nr: 5017-15.2016.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pinheiro dos Santos Comercio - ME, 

Manoel Pinheiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de uma execução fiscal no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência do depósito noticiado à 

fl. 36.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 37).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

37).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, 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.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89673 Nr: 3991-84.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Salgado da Costa

 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:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos à fl. 131, sendo pleiteado pela credora o 

levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Em relação a expedição do alvará, é de se aventar a fragilidade da 

procuração apresentada nos autos, indicando suposto analfabetismo da 

parte autora. Desta forma, não havendo nos autos procuração por 

instrumento público, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 4264-29.2014.811.0021

 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: Merailde Paiva Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação de sentença ajuizada por INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL em face de MERAILDE PAIVA TEIXEIRA, ambos 

qualificados nos autos, visando o recebimento de quantia certa.

 O exequente manifestou concordância com os cálculos do impugnante, 

pugnando pela expedição de ofícios requisitórios de pagamento.

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 Diante da inexistência de pretensão resistida do exequente em relação à 

impugnação do executado (fls. 88/91, verso), reputa-se que devem ser os 

cálculos da autarquia homologados, diante do reconhecimento da 

pretensão.

 1 – Assim, este Juízo HOMOLOGA os cálculos à fl. 92.

2 – Com fundamento no princípio da causalidade, em aplicação analógica 

ao art. 90 do Código de Processo Civil, como também na Súmula 517 do 
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Colendo Superior Tribunal de Justiça, FIXA-SE honorários advocatícios em 

favor da autarquia impugnante o importe equivalente a 10 % (dez por 

cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, 

inciso I do mesmo diploma instrumental acima aludido.

 Contudo, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba, tendo em 

vista a aplicação da regra do art. 98, §3º do CPC.

 3 – EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento 

conforme cálculo noticiado (“1”), com fundamento no artigo 535, §3º, II do 

CPC.

4 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 5 – Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

6 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

7 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14554 Nr: 1498-81.2006.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fontano Industria de Laticinios LTDA, Rinaldo 

Caetano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da manifestação da parte exequente (fl. 142-v), DEFERE-SE o 

pedido de parcelamento do débito tributário.

 2 – Assim, com fundamento no art. 151, inciso VI, do Código Tributário 

Nacional, SUSPENDE-SE o curso da presente execução pelo prazo do 

cumprimento da obrigação tributária, devendo os autos ser remetidos ao 

arquivo provisório.

 3 – Decorrido este prazo assinalado do parcelamento, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vista dos autos à parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste o que entender de direito visando à tutela 

executiva efetiva.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98404 Nr: 1310-73.2015.811.0021

 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: MAUER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Alves Frota e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WENGERKIEWICZ - 

OAB:OAB/PR 24555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 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.: 100670 Nr: 2627-09.2015.811.0021

 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: Cleuza Maria Borges, Walter Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Gama dos Santos, Maysa Ruana 

Rodrigues Borges

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de um cumprimento de sentença de execução de alimentos 

ajuizada por CLEUZA MARIA BORGES E WALTER RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, em face de SERGIO GAMA DOS SANTOS E MAYSA RUABA 

RODRIGUES BORGES, todos 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. 99/100), bem como a suspensão do processo até o adimplemento 

integral.

 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 – Diante do decurso natural do prazo para o adimplemento da 

obrigação, ABRA-SE vista dos autos a exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste a respeito, sob pena de extinção do processo em 

razão da composição firmada.

 3 – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2432 Nr: 91-55.1997.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio André Kuhn - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lafayette Garcia Novas 

Sobrinho - OAB:6842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Analisando os autos e considerando o teor da manifestação de fl. 44, 

DEFERE-SE o pedido de citação por edital do executado Márcio André 

Kuhn - ME. EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à 

risca as formalidades do artigo 8º, inciso IV da Lei n. 6.830/1980, 

consignando-se as advertências do despacho inicial.

2 – DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado 

por meio do sistema RENAJUD (Provimento n. 002/2010/CGJ).

 3 – Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

4 – 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.

5 – Na sequência, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86377 Nr: 874-85.2013.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFR, Marilene Fernandes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Rodrigues Rios

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de alimentos, na qual, após a realização 

de alguns atos processuais, a Defensoria Pública na qualidade de 
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representante da parte autora, requereu a extinção do processo (fl. 88) 

sem a resolução do mérito, tendo em vista que a assistida não promoveu 

diligências no sentido de prosseguir com a demanda, denotando-se o seu 

abandono processual, razão pela qual requereu o arquivamento do feito.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Diante do requerimento da Defensoria Pública, na qualidade de 

representante da parte autora, nota-se que a assistida não promoveu as 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito (fl. 88), razão pela 

qual pugnou pela extinção do processo, mormente pelo abandono da 

causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, III, do CPC).

 Nessa esteira, diante do requerimento da representante da autora, não 

tendo sido promovido atos necessários ao seguimento do feito, outro 

caminho não há, senão extinguir a presente ação sem resolução de 

mérito.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTO a presente demanda em razão 

do abandono da ação e da ausência de pressupostos de desenvolvimento 

válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, III e IV, do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, 

DETERMINA a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do 

CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98494 Nr: 1357-47.2015.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPPLR, MRCPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por outro lado, não havendo o pagamento do 

débito pelo executado, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528, ambos 

do novel Código de Processo Civil, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão 

inicial de pagamento a fim de propiciar ao exequente proceder ao protesto 

judicial atinente à pensão alimentícia no montante descriminado na planilha. 

Por fim, dada a não efetivação de constrição de bens do devedor e 

considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para remeter o 

feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência do 

executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103945 Nr: 4709-13.2015.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS, Vanilde Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidiney Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da parte autora (fls. 78/80), DEFERE-SE o pedido 

de prisão civil do executado Sidiney Gomes de Souza.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado Sidiney Gomes de Souza pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 81, 

incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 

do STJ).

 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. 81, 

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.: 97371 Nr: 707-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Warla Brenda dos Santos Kist

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Pascoal da Costa

 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. 36).

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 das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36413 Nr: 1014-90.2011.811.0021

 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: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edurado Marafon Silva - 

OAB:69992/PR, Sandra Mara Marafon da Silva - OAB:16613/PR

 1 – Diante da certidão à fl. 306, aliada a várias tentativas de intimação do 

réu para a coleta do material genético, este Juízo DESIGNA nova data para 

o dia 26 de outubro de 2018 às 14h00min no laboratório Biogêneses, 

situado na Avenida Tropical, nº. 491, Centro, Água Boa-MT, telefone: 

66-3468-3870.

 2 – CONSIGNE-SE na missiva a advertência de que o não comparecimento 

do réu na coleta agendada acima resultará na presunção de paternidade, 

conforme o art. 2º-A, parágrafo único da Lei n. 8.560/1992 e Súmula 301 

do C. STJ.

 3 – INTIME-SE pessoalmente a autora consignando no mandado a 

advertência de que o seu eventual não comparecimento no exame 

designado acarretará em extinção do processo por falta de interesse 

processual.

4 – EXPEÇA-SE mandado de intimação para o réu, consignando-se as 

advertências descritas no item “2”.
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 5 – Sendo realizado o exame, acostado o laudo pericial, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 6 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 7 – CUMPRA-SE com urgência, tendo em vista que esta demanda está 

inserida no rol dos processos classificados como “META 2” do CNJ.

 Água Boa/MT, 30 de julho de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. LANG & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASANOVA & CIA LTDA - EPP (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: 18:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000839-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERIDO)

SELMA SANT`ANA DOS SANTOS CARVALHO (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) e 

seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

AUDIENCIA CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 24/10/2018 Hora: 07:00 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Posto de Atendimento de Cocalinho-MT, 

sito: Av. Hermano Ribeiro da Silva, s/n, Centro - Cocalinho-MT, (Fone: 

3468-1694 - da Comarca de Agua Boa-MT). ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELA CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000274-71.2018.8.11.0021 REQUERENTE: FRANCIELA CANDIDA DA 

SILVA REQUERIDO: JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante requereu a extinção da ação, 

conforme pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. 

nº 12281329. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 12281329 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de junho de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93214 Nr: 1338-39.2018.811.0020

 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: AGROVALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINHO ALVES DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:36336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 93214

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise da tutela de urgência para após a juntada da 

contestação, uma vez que os fatos contidos na exordial necessitam de 

melhor análise por este Juízo, diante da natureza e/ou complexidade dos 

fatos contidos nos autos, e ainda, considerando que o Requerente 

manifestou desinteresse na realização de audiência prévia.

Dessa forma, cite-se a Parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Parte 

Requerente.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 02 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92763 Nr: 1131-40.2018.811.0020

 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: LAZARO CRISOSTAM NOGUEIRA, IZAMITA MARTINS 

BARROS -ME, ODETE NOGUEIRA BORGES, M.J.M SANTOS GUIMARAES & 

CIA LTDA-ME, ABADIA ROSA PEREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:22475/O, LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - OAB:22838/O, 

MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - OAB:22.227/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 92763

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 
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processamento.

Postergo a análise da tutela de urgência para após a juntada da 

contestação, uma vez que os fatos contidos na exordial necessitam de 

melhor análise por este Juízo, diante da natureza e/ou complexidade dos 

fatos contidos nos autos, e ainda, considerando que o Requerente 

manifestou desinteresse na realização de audiência prévia.

Dessa forma, cite-se a Parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Parte 

Requerente.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 02 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91465 Nr: 527-79.2018.811.0020

 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: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 91465

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, 

para após a apresentação de contestação, uma vez que os fatos contidos 

na exordial demandam de acordo prévio realizado entre as partes, o que 

necessitam de melhor análise por este Juízo; não vislumbrando ainda, com 

os documentos acostados, nesta seara processual, obstáculo no 

aguardo/realização da audiência retro mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

setembro de 2018 às 15h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 02 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97498 Nr: 3074-92.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. M. B. SILVA COMERCIO DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - SR. ROGÉRIO DE 

LACERDA FERREIRA, MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ROSE FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:4999-E/AL, MARINA CAROLINE DE OLIVERA RESENDE 

- OAB:16062, SAMUEL FREITAS CERQUEIRA - OAB:4037/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar por não estarem presentes 

os requisitos ensejadores da concessão da medida.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar 

informações, no prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via da inicial 

com a cópia dos documentos.

Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado, enviando-lhe cópia da 

inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, 

inciso II, da Lei 12.016/09.

Vista ao Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009.

Após, em razão de decisão proferida nos autos do IRDR nº 

1012269-81.2017.811.0000, em 15/03/2018, DETERMINO A SUSPENSÃO 

da presente demanda, e tão logo seja decidido o referido Incidente, 

retornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia–MT, 02 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83655 Nr: 3307-26.2017.811.0020

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

 PARTE AUTORA: JBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 83655

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise da tutela de urgência para após manifestação 

Ministerial.

 Assim, dê-se vistas ao Ministério Público, e com o retorno, tornem-me os 

autos conclusos para deliberações.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 02 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88476 Nr: 5380-68.2017.811.0020

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

 PARTE AUTORA: DR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, INDEFIRO o pedido liminar, por não estarem presentes os 

requisitos autorizadores contidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil.

 Por fim, haja vista que o Requerido informou não possuir condições para 

contratar defesa técnica e estando a Requerente assistida pela 

Defensoria Pública, nomeio ao Requerido, a D. Advogada Leia Paula 

Aparecida Claudio, OAB/MT 15.120-B, para apresentar realizar patrocinar 

sua defesa, no prazo legal; registrando que os honorários advocatícios 

serão arbitrados ao final da lide.

 Com a apresentação de contestação, intime-se a Requerente, para que, 

se desejando, apresente impugnação, no prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 02 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66443 Nr: 2517-13.2015.811.0020

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCDCC, CJDCCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 147, incisos I e II, do ECA, declino a 
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competência para apreciar os presentes autos, averiguando que a 

competência para processamento e julgamento desta demanda é o foro da 

comarca de Terenos - MS.

No entanto, verifico que o juiz da comarca a qual reputo correta para o 

processamento destes já se declarou incompetente, motivo pelo qual fica 

impossibilitada a remessa dos presentes autos para aquela comarca.

Em se tratando de conflito negativo de competência entre Tribunais de 

origem diversa, a competência para análise é do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme preceitua o art. 105, I, “d” da CRFB/88.

Dessa forma, ante todo o exposto, INSTAURO o presente conflito de 

competência entre este juízo e o da comarca de Terenos - MS, 

determinando que sejam encaminhadas cópias dos presentes autos em 

sua integralidade e encaminhadas via ofício ao Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), para que aprecie conflito negativo de competência 

instaurado.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 02 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86483 Nr: 4720-74.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SEVERINA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Verifico que foi juntada aos autos a petição de Ref. 38 a qual 

informa o falecimento da Requerida, Sra. Ana Severina Dutra, todavia, o 

referido documento não contém cópia da certidão de óbito, motivos pelos 

quais, determino que o Douto Advogado apresente cópia da certidão de 

óbito, no prazo de 10 dias. Com a juntada da certidão aos autos, 

tornem-me conclusos para lavratura de sentença. Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88703 Nr: 5483-75.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI GOUVEA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Determino a baixa dos autos ao Órgão Ministerial para que 

requeira o que entender de direito. Com o retorno dos autos, tornem-me 

conclusos para decisão. Às providências. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97316 Nr: 2988-24.2018.811.0020

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

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

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCPS, DGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Tendo em conta que a adolescente reside na cidade de Ponte Branca – 

MT, DETERMINO que o Conselho Tutelar de Ponte Branca - MT, durante o 

período de 90 (noventa) dias, com o envio de relatórios a cada 15 (quinze) 

dias; realize visitas na residência da adolescente, bem como acompanhe 

seu desenvolvimento escolar.

 Em mesmo ato, oficie-se o CREAS, CRAS ou órgão que se faça as vezes, 

da cidade de Ponte Branca - MT, para que providencie acompanhamento 

psicológico ou psicopedagógico à adolescente. Enviando a este Juízo, 

relatórios mensais do atendimento.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 01 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96379 Nr: 2590-77.2018.811.0020

 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: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MAIA MARCHIOTE - 

OAB:279314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENEGOTTO 

SIRONI - OAB:40.396/PR, MARCOS ROGÉRIO SCIOLI - OAB:242838

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, retificando 

a matéria certidão de intimação de Ref.30, fica Vossa Senhoria 

devidamente intimado para no prazo de 48hs, proceder ao recolhimento da 

diligência para cumprimento do mandado de restituição matéria de Ref.20, 

em cumprimento a decisão de Ref.25.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96379 Nr: 2590-77.2018.811.0020

 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: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MAIA MARCHIOTE - 

OAB:279314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENEGOTTO 

SIRONI - OAB:40.396/PR, MARCOS ROGÉRIO SCIOLI - OAB:242838

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o complemento da diligência do oficial de justiça no valor indicado na 

certidão de Ref. 10, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito 

junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93501 Nr: 1520-25.2018.811.0020

 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: IRENE APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 335 do NCPC, sob pena de, não o fazendo, 

ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.

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

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) Havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 

15 dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais;
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 c) Em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 02 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77733 Nr: 5110-78.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FLORENTINO DE REZENDE, FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 

PONTE BRANCA (IMPBRAN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELITO DOS DIAS DE 

REZENDE NETO - OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 77733

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise da tutela de urgência para após a juntada das 

contestações, uma vez que os fatos contidos na exordial necessitam de 

melhor análise por este Juízo, diante da natureza e/ou complexidade dos 

fatos contidos nos autos, e ainda, considerando a audiência prévia não se 

realizou diante da falta de intimação dos Requeridos.

Dessa forma, cite-se a Parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Parte 

Requerente.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público, e com o retorno, tornem-me os 

autos conclusos para deliberações.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 02 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97466 Nr: 3056-71.2018.811.0020

 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: SJDCMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSODBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA 

NETO - OAB:15226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3056-71.2018.811.0020 (cód. 97466).

Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que a parte requerente não apresentou 

justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de 

investigação ou instrução probatória, tampouco indicou o período ao qual 

se referem os registros, nos moldes do art. 22, parágrafo único, incisos II 

e III, da Lei n. 12.965/2014.

2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, 

incisos I, do CPC/2015).

 3. Após, considerando os fatos narrados na exordial e frente as 

disposições da Lei n. 12.965/2014, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 01 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97451 Nr: 3051-49.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIO GOMES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUMO MALHA NORTE S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3051-49.2018.8.11.0020 (cód. 97451).

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que a parte requerente não juntou aos 

autos cópia de seus documentos pessoais e comprovante de endereço, 

tampouco documento que demonstre a entrega de produtos e retenção da 

carta frete perante a parte requerida.

2. Ademais, não foram carreados aos autos documentos que comprovem 

a insuficiência de recursos para pagar as custas processuais.

3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, 

incisos I, do CPC/2015).

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 02 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53204 Nr: 2684-35.2012.811.0020

 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: LUIZ ROBERTO LOURENÇO DE SOUZA, LUCIA DE 

FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA, MANOEL LOPES STORTO, CARMEN 

SILVIA ZANGIROLAMI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos juntados às fls. 462/467.

Alto Araguaia - MT, 02 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79407 Nr: 850-21.2017.811.0020

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em mira a Semana Nacional da Conciliação, DESIGNO audiência 
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de conciliação para o dia 09 de novembro de 2018, às 09h00.

2. Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 30 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22868 Nr: 853-88.2008.811.0020

 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: PNDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloísa Maria de Resende - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 15 

(quinze) dias, informe se houve o cumprimento do acordo de fl. 122.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 1 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32745 Nr: 284-82.2011.811.0020

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

 PARTE AUTORA: BELTSON DA COSTA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, OUROCARD VISA 

CARTÃO DE CRÉDITO, CADU BIKES, FAST SHOP TLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15.104-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15.104-A OAB/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A OAB/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371-MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a intimação de fl. 292/293 está 

irregular, uma vez que foi feita em nome de advogado diverso do 

causídico constituído pela parte exequente.

2. Ante ao exposto, promova a secretaria a renovação da intimação do 

causídico se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo executado às fls. 

262/277.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 1 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32510 Nr: 52-70.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP CAR VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 2º, segunda parte, do artigo 485 do CPC/2015.8. 

Caso haja, DETERMINO que seja baixada restrição e/ou penhora existente 

nos autos. 9. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC.10. Publique-se. Intime-se.11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 1 de agosto 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22317 Nr: 348-97.2008.811.0020

 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: IDALICIO SEBASTIÃO RODRIGUES

 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:

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 7. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 

18/09/2018, às 14h15. 8. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.11. As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

1 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97035 Nr: 2871-33.2018.811.0020

 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: CCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente na pessoa de seu advogado da audiência 

designada para o dia 05/11/2018 às 08:00horas(MT)que se realizará no 

CEJUSC desta comarca, bem como para no prazo de 10 dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça, cujo valor é o equivalente a 

R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, sendo que a parte deverá contatar a 

central de oficial de justiça da comarca, por meio do telefone 

66-34811244, a fim de colher a informação da quilometragem a ser 

percorrida. A guia para o recolhimento deve ser obtida junto à Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias 

on-line", "diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do 

pagamento deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81060 Nr: 1883-46.2017.811.0020

 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: FGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 291 de 740



- OAB:11.082/MT

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Guarda com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência do menor FELIPE OLIVEIRA SANTANA, proposta por FLAVIANE 

GREGÓRIO OLIVEIRA em face de MARIA LUZIA FRANCO, a qual é avó 

paterna e atual guardiã do menor, todos devidamente qualificados nos 

autos

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requer a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento judicial 

não mais lhe é útil e/ou necessário (ref. 57).

3. Intimada, a parte requerida concordou com o pedido de extinção (ref. 

63).

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

6. Sem custas.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89489 Nr: 5929-78.2017.811.0020

 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: ALTANIR DE FÁTIMA ALVES SOBRINHO, RAIMUNDO 

BALBINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, TERCEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Alvará Judicial proposta pela 

Requerente, visando o levantamento dos valores depositados junto à 

Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil S/A en nome do de cujus.

Despacho/Decisão: Vistos.1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os 

requisitos do artigo 319 do CPC/2015, que segue procedimento especial do 

art. 719ss do CPC/2015.2. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita nos termos 

do artigo 98 e seguintes do CPC/2015 e, ainda, com fulcro na Lei 1.060/50, 

caso haja ventilado pedido com os requisitos exigidos.3. Conforme regra 

do art. 721 do CPC/2015, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, 

III, CPC/2015), publicável uma única vez no DJE, CITEM-SE os possíveis 

interessados para fins e prazo do art. 721ss do mesmo Código 

Instrumental Civil.4. Transcorrido o prazo, vistas ao MPE, nos termos do 

artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do CPC/2015.5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 27 de 

novembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 10 de abril de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58961 Nr: 1655-76.2014.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão do oficial de justiça de fls. 110.

Alto Araguaia - MT, 03 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105496 Nr: 5161-62.2015.811.0008

 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: Bernadete Conceição Alves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - 

OAB:SP-200.863

 Intimação das partes, para tomarem conhecimento da audiência de 

Conciliação/Mediação, designada para o dia 18/09/2018, às 13h30min., no 

prédio do Juizado Cível, situado na Rua João Custódio da Silva, 408, 

Bairro: Maracanã, cidade: Barra do bugres/MT., referente ao presente 

fieo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5442 Nr: 78-81.1986.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZEONIDE ROBERTO - OAB:3.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Procedeu-se nesta data a informação da negativa de declaração de 

imposto de renda por parte da executada (nos autos em apenso).

Assim, suspendo o processo de execução fiscal, pelo prazo máximo 

definido no §2º do artigo 40 da lei 6830/80 (01 ano).

 Ultrapassado o período de 01 (um) ano, proceda-se o arquivamento 

provisório dos autos sem baixa na distribuição, em razão da aplicação 

automática do inicio da contagem da prescrição intercorrente, ao teor da 

sumula 314 do STJ.

 Conforme entendimento firmado pelo STJ é desnecessária a intimação da 

exequente, porquanto a suspensão do processo foi por ela mesma 

requerida (STJ - Agrg no Resp 147971/SP, relator: ministro Humberto 
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Martins, 2 turma, DJE 11/03/2015).

 Expirado o prazo de 05 (cinco) anos, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 01 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5441 Nr: 77-96.1986.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATÃ NASCENTES ALVES - 

OAB:PROC. EST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Procedeu-se nesta data a informação da negativa de declaração de 

imposto de renda por parte da executada.

Assim, suspendo o processo de execução fiscal, pelo prazo máximo 

definido no §2º do artigo 40 da lei 6830/80 (01 ano).

 Ultrapassado o período de 01 (um) ano, proceda-se o arquivamento 

provisório dos autos sem baixa na distribuição, em razão da aplicação 

automática do inicio da contagem da prescrição intercorrente, ao teor da 

sumula 314 do STJ.

 Conforme entendimento firmado pelo STJ é desnecessária a intimação da 

exequente, porquanto a suspensão do processo foi por ela mesma 

requerida (STJ - Agrg no Resp 147971/SP, relator: ministro Humberto 

Martins, 2 turma, DJE 11/03/2015).

 Expirado o prazo de 05 (cinco) anos, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 01 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106219 Nr: 5614-57.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ALVES DOS PASSOS

 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:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada, devidamente 

intimada, manifestou concordância com os cálculos (fl.39-v) por 

considerar seguidos os parâmetros estabelecidos pelo Acórdão.

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 07/08 dos autos 

sobre o valor a receber dos atrasados e honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor ou PRECATÓRIO, nos 

moldes do cálculo homologado, no valor R$ 87.684,29 (oitenta e sete mil 

seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

Posteriormente, intime-se a Autarquia nos moldes do Provimento nº 68 do 

CNJ.

 Oportunamente, conclusos para sentença de extinção e expedição de 

alvará.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 01 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139838 Nr: 4453-07.2018.811.0008

 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: CAMILA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:MT/14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para autorizar o 

sobrestamento das parcelas não adimplidas do contrato, bem como, 

determinar à parte reclamada abster-se de incluir o nome da reclamante no 

cadastro de inadimplentes de restrição ao crédito, em razão da suspensão 

do pagamento das parcelas de contrato de prestação de serviços havido 

entre as partes, até posterior deliberação, sob pena de pagamento de 

multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da indenização 

correspondente. Frisa-se, por conseguinte, que a medida não trará 

prejuízo à parte reclamada numa eventual improcedência da pretensão, 

uma vez que nesse caso, comprovada a justa exigência da execução do 

contrato e a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito como decorrência da mora, a tutela provisória poderá ser 

revogada ou modificada, inclusive no curso da ação (art. 296 do CPC). 

Atento ao caso concreto e, considerando as regras ordinárias de 

experiência, bem como a hipossuficiência da reclamante INVERTO o ônus 

da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, incumbindo à reclamada o ônus da prova quanto ao fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante (art. 373, inc. II 

do CPC).Para justa e eficaz solução do litígio – considerando que a Lei 

Processual Civil prima pela cooperação entre as partes, sempre visando à 

solução amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 

Comarca, para designação de audiência de conciliação/mediação, 

conforme pauta do CEJUSC.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a 

requerida, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

estes compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça.Caso a audiência de 

mediação restar exitosa, tornem-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres – MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86666 Nr: 2473-98.2013.811.0008

 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: SEBASTIÃO QUADROS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:MT-16501-B

 Vistos, etc.

DEFIRO a produção da prova pericial grafotécnica pleiteada pelas partes e 

NOMEIO para a realização da perícia a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA., na pessoa de seu procurador legal, com endereço 

na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, fone/fax: (65) 4052-9929/3052-7636, nos 

termos do art. 466 do CPC.

INTIME-SE a empresa para que indique o nome do perito, apresente 

proposta de honorários, data para realização e o tempo provável para que 

possa apresentar o laudo.

Tratando-se de contestação da autenticidade, incube à parte que produziu 

o documento o ônus da prova (art. 429, inc. II, CPC). Desta maneira, 

apresentada a proposta de honorários, INTIME-SE a parte requerida para 

que, no prazo de em 05 (cinco) dias, realizar o depósito judicial do valor, o 

qual se dará na Conta Única – Lei Estadual 7.604/01, sob pena de 

prosseguimento do feito sem a produção da prova pretendida (RT 

637/123; JTJ 179/120) e suas consequências.

PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil).

Estabeleço prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, após a 

sua realização.

Após INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, sucessivamente, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Diligencie-se a Serventia quanto à substituição dos advogados da parte 

requerente e requerida habilitados nos autos para receber intimações dos 

atos processuais, conforme requerido.

Barra do Bugres - MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139754 Nr: 4409-85.2018.811.0008

 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: APARECIDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a exordial 

com comprovante de residência em nome de terceiros (fls. 16).

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80862 Nr: 2502-85.2012.811.0008

 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: MARIA DA PAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 490 do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder à autora 

MARIA DA PAZ DOS SANTOS o benefício de aposentadoria por idade 

rural, desde a data da citação 23/10/2012 (fl. 27-v).As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102634 Nr: 3272-73.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GUILHERME

 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:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por VALDIR GUILHERME nos autos da presente ação que 

move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres/MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98608 Nr: 832-07.2015.811.0008

 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: NELSON ESTEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE esta ação movida por NELSON ESTEVES DOS SANTOS 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para condenar a 

requerida a pagar o AUXÍLIO-DOENÇA, correspondente a 91% (noventa e 

um por cento) do salário-de-benefício, desde o último indeferimento 

administrativo do beneficio de auxílio-doença, bem como, a conceder o 

benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, a partir da data do protocolo do 

laudo pericial, 24/07/2017 (fl. 90). As parcelas vencidas deverão ser 

corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da 

citação e observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

(RE) 870947, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e juntamente com a 

intimação da presente sentença e independentemente do trânsito em 

julgado, INTIME-SE o requerido para que proceda às devidas providências 

a cerca da Aposentadoria por Invalidez, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte Autora, 

limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).No que tange ao 

pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 

Autarquia Federal do pagamento das custa processuais, salvo quanto aos 

valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

CONDENO a Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e 

da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (um 

mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 31 

de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91194 Nr: 1413-56.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AMÃNCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:MT-6105, Valdomiro Jorlando Junior - OAB:11129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos 

postulados, concedendo apenas, o pedido para reconhecer o direito do 

autor PEDRO AMANCIO DOS SANTOS ao BENEFÍCIO DE 
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AUXÍLIO-DOENÇA, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício, desde a data em o benefício fora cessado, a saber, 

07/11/2013 (fls. 27). Ressalte-se, contudo, que a cessação do beneficio 

de auxílio-doença fica a cargo da Autarquia Ré, nos termos do art. 60, §9º 

e §10º da Lei 8.213/91.Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC.Considerando a natureza 

alimentar do Benefício Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA e juntamente com a intimação da presente 

sentença e independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o 

requerido para que proceda às devidas providências acerca Auxílio 

Doença, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do 

CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser 

revertida em favor da parte Autora, limitado ao valor máximo de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).No que tange ao pagamento de custas, 

despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (inc. II, art. 85, 

CPC e Súmula nº 111 do STJ).Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos. 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Barra do Bugres – (MT), 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100477 Nr: 1941-56.2015.811.0008

 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: CLEONICE SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por CLEONICE SILVA SANTOS nos autos da presente ação 

que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres/MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49812 Nr: 1205-77.2011.811.0008

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pleito do autor de fls. 98.

Proceda-se com a busca pelo endereço do requerido GIVALDO LUCIO DA 

SILVA – CPF nº 724.857.284-53, que será realizado através de busca no 

Sistema de Informação da Receita Federal do Brasil – INFOJUD.

Vindo aos autos resposta que indique endereço atual, proceda-se à 

citação pessoal do requerido, nos termos da decisão inicial.

Restando infrutífera a diligência, diga a exequente quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111850 Nr: 2812-52.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE SOUZA LIMA, FABIANA SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE esta ação movida por JOAQUIM DE SOUZA LIMA contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para condenar a requerida a 

pagar o AUXÍLIO-DOENÇA, correspondente a 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, desde a data de cessação do benefício de 

auxílio-doença (fl.59), bem como, a conceder o benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da data da perícia médica, 

23/02/2017.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente 

e acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E).Considerando a natureza alimentar do Benefício 

Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e juntamente com a intimação da presente sentença e 

independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para que 

proceda às devidas providências a cerca da Aposentadoria por Invalidez, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em 

favor da parte Autora, limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). CONDENO a Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e 

da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (um 

mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 31 

de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105769 Nr: 5341-78.2015.811.0008

 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: LUIS SOARES DE OLIVEIRA MARCELINO

 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: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos, etc.

LUIS SOARES DE OLIVEIRA MARCELINO, qualificado nos autos, propôs a 

presente ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

alegando, em síntese, que é filiado ao Regime Geral da Previdência Social 

e em decorrência das incapacidades que o acometem requer o benefício 

de Auxílio Doença ou Aposentadoria por invalidez.

Em análise minuciosa aos autos, verifica-se que o despacho de 

recebimento da inicial (fl.27/32) não foi devidamente cumprido. Indeferida a 

tutela antecipada, determinou-se à parte autora promover o recolhimento 

das custas processuais e em sequencia impulsionar o feito a fim de citar a 

Autarquia Requerida.

No entanto, o autor em nada se manifestou nos autos; nem comprovando 

o referido pagamento, tampouco atestando através de documento hábeis 

a alegada hipossuficiência.

Desta maneira, CHAMO O FEITO À ORDEM, determinando o efetivo 

cumprimento do disposto na decisão interlocutória de fls. 27 a 32.

Nos termos do art. 99, §2º do Código de Processo Civil, DETERMINO que a 

parte autora seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o 
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feito promovendo o devido pagamento das custas processuais, ou, no 

mesmo prazo, colacionar aos autos documentos que comprovem a 

arguida impossibilidade de pagamento total das custas e demais despesas 

processuais, tais como: as três últimas declarações de imposto de renda, 

Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da Comarca de sua residência 

ou quaisquer outros documentos que corroborem com a alegação de 

hipossuficiência, conforme preceitua o art. 321 do CPC, sob pena de 

extinção da ação.

Após a emenda ou o decurso do prazo, voltem-me os autos imediatamente 

conclusos.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102441 Nr: 3158-37.2015.811.0008

 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: APARECIDO FABIO SARAIVA

 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:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por APARECIDO FÁBIO SARAIVA nos autos da presente ação 

que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres/MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115245 Nr: 4886-79.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO MARSENOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por JOÃO ANTONIO MARSENOTI nos autos da presente ação 

que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres/MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95139 Nr: 4609-34.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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), 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101710 Nr: 2714-04.2015.811.0008

 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: SILVANI LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Nos termos do artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, intime-se 

o apelado para apresentar suas contrarrazões ao recurso, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 2. Após o transcurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, promovam 

a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (art. 1.010, § 

3º do CPC).

 3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98486 Nr: 741-14.2015.811.0008

 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: MARIO JORGE MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

MARIO JORGE MENDES DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, consistente tão somente na MANUTENÇÃO 

do benefício já recebido pelo autor. Ressalte-se, contudo, que a cessação 

do beneficio de auxílio-doença fica a cargo da Autarquia Ré, nos termos 

do art. 60, §9º e §10º da Lei 8.213/91.Por conseguinte, EXTINGO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC.No que 

tange ao pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a 

ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. CONDENO a Autarquia ao pagamento dos Honorários 

Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença (inc. II, art. 85, CPC e Súmula nº 111 do 

STJ).Sentença NÃO sujeita ao duplo grau de jurisdição.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres – (MT), 30 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81250 Nr: 2918-53.2012.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P SCOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Liria Fernandes Brasil 

- OAB:15322/MT, Opson Luisandro Pulga Baioto - OAB:11133/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877-MT

 Vistos, etc.

DEFIRO a produção de prova testemunhal e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de setembro 2018, às 14hs, 

oportunidade em que as partes prestarão depoimento pessoal, sob pena 

de confesso, bem como serão ouvidas as testemunhas arroladas 

tempestivamente no prazo comum não superior a 15 (quinze) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão. O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a dez, sendo três, no 

máximo, para a prova de cada fato (parágrafos 4º e 6º do art. 357 do 

CPC).

INTIMEM-SE às testemunhas arroladas pelo requerido, às fls. 75.

Quanto às outras testemunhas, caberá ao Advogado da parte que as 

arrolou informá-las ou intimá-las do dia, da hora e do local da audiência 

designada, ressaltando que a intimação só será feita via judicial desde que 

essa necessidade seja demonstrada pela parte no ato da apresentação 

do rol em juízo (art. 455 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129500 Nr: 6292-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Certifique-se quanto à apresentação de Contestação do requerido.

2. Após, intime-se a parte requerente para manifestar o que entender de 

direito no prazo de 05(cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

CUMPRA-SE

Barra do Bugres - (MT) 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 1747 Nr: 61-93.1996.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇAO MÉDICA DE ASSISTENCIA AO 

TRABALHADOR RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO COSTA SOARES 

DA SILVA - OAB:4.018-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a exequente para manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III do 

CPC).

Oportunamente, conclusos.

Barra do Bugres - (MT) 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94151 Nr: 3783-08.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.604/MT, CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745/MT, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas judiciais de fls.60. O referido 

parcelamento se dará em 03 (três) parcelas mensais, sendo a primeira no 

prazo de 05 (cinco) dias e as seguintes nos meses subsequentes, 

ressaltando que o não pagamento, acarretará nas cominações legais.

Após o pagamento integral, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias e as cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres - MT, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97965 Nr: 426-83.2015.811.0008

 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: JOSE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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), 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47204 Nr: 3370-34.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULBRA - Universidade Luterana do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Micheli Preuss - 

OAB:RS - 78.755, Simone da Silva Toniazzo de Camargo - 

OAB:14332/MT

 Vistos, etc.

A requerida, como se vê do seu Estatuto, é entidade sem fins lucrativos.

Ainda que se trate de uma entidade sem fins econômicos, a jurisprudência 

tem entendido que é possível a desconsideração de sua personalidade 

jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil ou do art. 28 do CDC, para 

alcançar o seu administrador.

Antes, porém, de determinar a instauração do incidente, necessário se faz 

que o autor demonstre os pressupostos materiais a desconsideração da 

personalidade jurídica.

Desta forma, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende o pedido colacionando os requisitos necessários para o 

deferimento do pedido.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93699 Nr: 3450-56.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON MARINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A
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 Vistos, etc.

1. Nos termos do artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, intime-se 

o apelado para apresentar suas contrarrazões ao recurso, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 2. Após o transcurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, promovam 

a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (art. 1.010, § 

3º do CPC).

 3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131354 Nr: 7320-07.2017.811.0008

 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: SIRLENE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DETERMINO que seja procedida a CITAÇÃO da parte requerida para, no 

prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, apresentar CONTESTAÇÃO, 

bem como para se MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL.

Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, 

do Novo Código de Processo Civil, intime-se o autor para replicar em 15 

(quinze) dias.

Após, concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88478 Nr: 4239-89.2013.811.0008

 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: Luiz Hideki Shimazu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(REDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte requerente sobre a baixa dos autos.

2. Em não havendo manifestação no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84825 Nr: 937-52.2013.811.0008

 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: AIRTON MACHADO DE BONFIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Ante o exposto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE esta ação movida por AIRTON MACHADO DE BONFIM contra 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para condenar a requerida 

a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, na forma dos 

artigos 42 e seguintes da Lei nº 8.213/91, desde a data da cessação 

indevida do benefício de auxílio-doença (16/06/2012). As parcelas 

vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 

mora a partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).No 

que tange ao pagamento de custas, despesas processuais, compreendo 

a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento das custa processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. CONDENO a Autarquia ao pagamento dos Honorários 

Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de 

Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá 

superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88297 Nr: 4053-66.2013.811.0008

 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: EUNICE DOS SANTOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, homologo para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação de fls. 

68/77, bem como, o acordo efetivado em p. 79, celebrado nestes autos de 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO promovida por EUNICE DOS SANTOS 

PINHEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para 

que sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de acordo 

com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

Intime-se o autor para que apresente os cálculos na forma acordada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110418 Nr: 1969-87.2016.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TININHA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a autora para manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III do CPC).

Oportunamente, conclusos.

Barra do Bugres - (MT) 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126034 Nr: 4200-53.2017.811.0008

 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: LUZIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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 
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incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126427 Nr: 4417-96.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carla Ferreira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a autora para manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III do CPC).

Oportunamente, conclusos.

Barra do Bugres - (MT) 27 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 30865 Nr: 2297-32.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da notícia sobre o falecimento do autor, como é cediço, a morte da 

parte é causa de suspensão do feito (art. 313, I do CPC) até que se 

habilitem os respectivos sucessores.

 Desta feita, INTIME-SE o procurador do autor para regularizar o polo ativo 

da demanda, juntando a certidão de óbito e indicando os sucessores, nos 

termos do artigo 112 da Lei 8.213/91, ou, requerer o que de direito, tudo no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Feita a habilitação, intime-se o INSS para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46782 Nr: 2948-59.2010.811.0008

 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: KELLIS ROSA CUNHA

 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:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por KELLIS ROSA 

CUNHA, para condenar o INSS a conceder o benefício do 

salário-maternidade, no valor de um salário mínimo mensal, à autora, na 

forma legal.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente 

e acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres - (MT) 03 de 

agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126972 Nr: 4711-51.2017.811.0008

 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: SUZANA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, mediante todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, resolvo o mérito do processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

ação ajuizado por SUZANA PEREIRA DE SOUZA em desfavor do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS.CONDENO a parte autora ao pagamento 

de eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a 

gratuidade processual que lhe favorece.Oportunamente, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Barra do 

Bugres - (MT) 03 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131842 Nr: 7591-16.2017.811.0008

 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: MARIA DAMIANA BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a emenda à inicial de fls. 37/40.

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), 03 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112498 Nr: 3160-70.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 
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OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Cuida-se de Ação de Auxílio Doença ou Aposentadoria por 

Invalidez c/c Pedido de Tutela Urgência, movido por PAULO MOREIRA DOS 

SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

asseverando, em síntese, que o demandante é foi submetido a transplante 

de córnea em junho/2015, precisando ainda, ser submetido a cirurgia de 

catarata, permanecendo temporariamente com perda ponderal funcional 

da capacidade para o trabalho, razão pela qual requer o benefício 

previdenciário.Anexou os documentos de p. 15/56, tendo pugnado pela 

concessão de tutela antecipada para o recebimento do referido benefício 

até o desfecho final da lide.É o que merece registroDECIDO.Diante das 

informações contidas nos autos REVOGO o despacho de fls.57/59. Posto 

isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 300 do 

CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.Por 

conseguinte, ante a necessidade de realização de prova pericial, .APÓS a 

juntada do laudo, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias sobre o laudo pericial (art. 218, §3º).Em seguida, CITE-SE o 

INSS por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, oferecer a 

resposta que tiver e manifestar sobre toda prova já produzida no prazo de 

30 (trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 335 do CPC, 

advertindo-o 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 art. 337 do CPC, na forma do art. 

351 do referido diploma processual, INTIME-SE a autora para replicar em 

15 (quinze) dias. Na sequência, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 03 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80822 Nr: 2459-51.2012.811.0008

 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: MARIA DOS PRAZERES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por MARIA DOS PRAZERES SANTOS na ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta em desfavor de SEGURADORA LIDER S/A., e 

condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 4.252,50 (quatro mil, 

duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) ao autor, sobre o 

qual deverá incidir correção monetária desde a data do evento danoso 

(25.06.2012), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde 

a citação (Súmula 426 do STJ), no percentual de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Consequentemente, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 

490 do Código de Processo Civil.Pelo princípio da causalidade, condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, levando em consideração o critério da razoabilidade e a 

simplicidade da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação 

de serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o 

seu serviço (artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC), fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor obtido na causa. Expeça-se alvará dos honorários do perito 

nomeado às fls. 78.Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres 

– (MT), 03 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87891 Nr: 3669-06.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBESL-M, ESR, CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE A. NATEL GLASER 

DA SILVA - OAB:50.586-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

FIDIS S/A. em desfavor de METAL BARRA ENGENHARIA, ELISANGELA 

SANTANA RODRIGUES e CELSO ALVES DE SOUZA, consistente na 

cobrança de dívida consubstanciada na cédula de crédito bancário n. 

6819/000.

 Às fls. 106/107, a parte autora manifestou-se informando que o crédito 

perseguido foi transferido à Banco CNH Industrial Capital S/A. por meio de 

cessão de crédito, requerendo, outrossim, a substituição do polo ativo da 

presente ação.

 É, em síntese, o relatório. DECIDO.

 A notificação da cessão de crédito nos termos do artigo 290 do Código 

Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, e a quem se deve 

pagar e, assim, evitar que o devedor pague ao credor primitivo. Porém, a 

ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito, não 

retira do novo credor o direito de perseguir o seu crédito junto ao devedor.

 Por outro lado, a ausência de notificação do devedor, este não pode opor 

resistência fundada na ausência de notificação, porquanto após a citação 

toma ciência da cessão e a quem deve pagar.

 Nesse sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ;

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART.290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO.

1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de evitar que se 

pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o credor 

derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida.

2. A falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos 

que julgar necessários para a conservação do direito cedido.

3. A partir da citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito 

e daquele a quem deve pagar.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 18/12/2014). Sem destaque no 

original.

 Ante o exposto, considerando ter havido nos autos a citação da parte 

requerida, exige-se a notificação do devedor para que a cessão seja 

eficaz em relação às partes envolvidas, orientação consolidada no C. STJ 

no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor 

que não foi notificado.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, comprove nos autos a notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito, sob pena de não ser homologada a cessão de crédito.

 Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 1º de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86415 Nr: 2213-21.2013.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZERBINATTO, NICOLINA FERREIRA 

ZERBINATTO, ODETE ZERBINATTE DE MENESES, ORLANDO ZERBINATTO, 

IRACEMA ZERBINATTI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 647 e 654, do Código de 

Processo Civil e artigo 192 do CTN, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos a adjudicação dos bens 

constante na relação do plano de partilha de fls. 05/08. Dessa forma, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos dos 

artigos 487 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a sentença 

de homologação da adjudicação, LAVRE-SE o formal de partilha e carta de 
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adjudicação e, em seguida, EXPEÇA-SE o alvará referente ao bem imóvel e 

às rendas por ele abrangidos, se houver, INTIMANDO-SE o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2º do art. 662 – (art. 659, §2º do CPC).Cumpram-se as 

disposições pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 1º de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5940 Nr: 517-04.2000.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a cessão de direitos por escritura pública (fls. 88/93), 

defiro a habilitação nos autos do cessionário Antônio Donizetti Bellini.

Retifique-se na autuação e na distribuição, fazendo as alterações 

necessárias na capa dos autos.

 Intime-se o inventariante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

as últimas declarações.

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 1º de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38105 Nr: 473-67.2009.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a inventariante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

as últimas declarações.

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação.

 Às providencias.

 Barra do Bugres – MT), 1º de agosto 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36771 Nr: 3150-07.2008.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA GARCIA DA SILVEIRA, ANTONIO 

PEREIRA NETO, OSMAR GONÇALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 53/54, e determino seja renovada a citação da 

requerida Aurora Garcia da Silveira, devendo a citação ser realizada na 

pessoa de seu curador, caso ainda encontre-se enferma.

 Citem-se os requeridos Antônio Pereira Neto e Osmar Gonçalves Leite, 

por edital, na forma do artigo 256, inciso I, do Código e Processo Civil, com 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Às providencias.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – MT), 1º de agosto 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82435 Nr: 4149-18.2012.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO SILVESTRE GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MAMEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o inventariante, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, junte 

nos autos as Certidões Negativas de Débitos DA Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, relativos aos bens da inventariança ou comprovante 

de pagamento do ITCD. No mesmo prazo deverá trazer aos autos Certidão 

Negativa de Débitos Estaduais, expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso – PGE.

2. Após, cumpra-se o que determinado no item IV do despacho de fl. 13, 

consistente na intimação das Fazendas Públicas para manifestação em 15 

(quinze) dias.

 3. Às providências.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 02 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91321 Nr: 1515-78.2014.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE LOPES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON A. CARVALHO - 

OAB:MT/12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos.

Não sendo caso de julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes 

para que no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, esclarecendo quais os fatos 

juridicamente relevante que por meio de cada modalidade indicada 

pretendem demonstrar, sob pena de indeferimento e preclusão (art. 370, 

do CPC), sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo (art. 

354 do CPC).

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – MT, 02 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35137 Nr: 1543-56.2008.811.0008

 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: ROSALHO OLIVEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por ROSALHO OLIVEIRA SANTANA na ação de cobrança de 

seguro DPVAT proposta em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A., e 

condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 137,00 (cento e trinta e 

sete reais) ao autor, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde 

a data do evento danoso (17.04.2004), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem 
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como juros de mora, desde a citação (Súmula 426 do STJ), no percentual 

de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). 

Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, levando em consideração o 

critério da razoabilidade e a simplicidade da causa, o grau de zelo do 

profissional, o lugar da prestação de serviço, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §§ 2º e 8º do 

CPC), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Expeça-se alvará para levantamento dos honorários do perito nomeado às 

fls. 113.Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 03 

de agosto de 2018.

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:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

 2. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

3. Após, cite-se a requerida para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado a ré 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 Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade do Estado de Mato Grosso.

4. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

5. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

6. 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).

7. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, compareça a 

audiência.

8. Expeça-se o necessário.

9. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 105367 Nr: 5079-31.2015.811.0008

 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: MPDDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDNO-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 Visto em correição,

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131605 Nr: 7444-87.2017.811.0008

 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: ODETE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37415 Nr: 3774-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIQUE PROMOTORIA DE VENDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938/SP, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, a advogada da parte Exequente para manifestar sobre o depósito de 

f.s. 165/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102080 Nr: 2936-69.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARIA CASASUS DE FIGUEIREDO NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON ANTONIO NODARI, José 

David Nodari Neto, NATALIA CUNHA RODRIGUES, JHONY VIEIRA DOS 

SANTOS NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120, ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392, 

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - OAB:MT 20.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André N. Figueiredo Castro - 

OAB:8392, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATO - OAB:8962, 

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - OAB:8962

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, requerer o que de direito for.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104986 Nr: 4819-51.2015.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na exordial, pois a separação 

judicial data de mais de um ano, converto em divórcio a separação dos 

requerentes, com fundamento no artigo 25 da lei 6.515/77, decreto o 

divórcio requerido por Maria Madalena Gomes da Silva em face de 

Donizete Rodrigues da Silva. 13. Sem condenação ao pagamento de 

custas e despesas processuais, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.13. Averbe-se a presente decisão no assentamento do 

Registro Civil.14. Oficie-se ao Titular do Cartório de Registro Civil 

competente, expedindo-se os mandados de inscrição e averbação.15. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131645 Nr: 7483-84.2017.811.0008

 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: STEFHANI FERNANDA DA SILVA MORAIS, RAFAEL 

NASCIMENTO DA SILVA, EEMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposto por Stefhani 

Fernanda da Silva e Rafael Nascimento da Silva (qualificados nos autos).

2. Os requerentes alegam que contraíram matrimônio, sob o regime de 

Comunhão Parcial de Bens, em 31/08/2015, conforme documento às fls. 

12, que desta união nasceu 01 (um) filho, ainda menor.

 3. Na constância da sociedade conjugal não foram adquiridos bens 

suscetíveis de partilha.

4. Juntou documentos de fls. 05/14.

5. O Ministério Público, às fls. 18/18-v°, manifestou-se favorável à 

decretação do divórcio do casal, bem como pela procedência do pedido 

constante na inicial.

É o relatório. Fundamento e Decido.

6. Primeiramente, ressalta-se que os fatos foram provados por 

documentos, não sendo necessária, portanto, a designação de audiência 

de oitiva de testemunhas, motivo pelo qual procedo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 7. Havendo acordo entre as partes, conclui-se, portanto, que o pedido é 

procedente, devendo assim ser julgado.

8. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO articulado na exordial, ex vi do art. 269, I, 

do Estatuto Processual Civil e, nos termos da art. 226, §6º, da Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66/2010, bem 

como do art. 1.580, § 2º, do Código Civil, decreto o divórcio direto 

requerido por STEFHANI FERNANDA DA SILVA E RAFAEL NASCIMENTO 

DA SILVA.

9. Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, eis 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade.

10. Averbe-se a presente decisão no assentamento do Registro Civil.

11. Oficie-se ao Titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação.

12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108189 Nr: 678-52.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONILDO DE LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO VERDOLIN DE 

CARVALHO - OAB:28.857-PR, MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, TACIANA DE SOUSA TRINDADE SCOTTI - 

OAB:65.884/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por José Ronildo de 

Luna, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 112/112-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120426 Nr: 1055-86.2017.811.0008

 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: JURANDIR DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Trata-se de ação de Homologação de Acordo de Ação Previdenciária 

de Auxílio Doença c/c Tutela Antecipada proposta por Jurandir Dias de 

Carvalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS (qualificados 

nos autos).

2. Narra a exordial de fls. 05/10 que a parte autora que está impossibilitada 

para o trabalho, requerendo, portanto, o pagamento do benefício de o 

auxílio doença.

3. Foram juntados aos autos os documentos de fls. 12/28.

4. Às fls. 71/72 fora apresentado proposta de acordo formulado pelo 

requerido.

5. Às fls. 76/77 a parte autora manifestou-se favorável ao acordo 

sugerido pelo requerido.

É o relatório. Fundamento e decido.

6. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

7. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

dissolução de união estável, bem como guarda e exercício do direito de 

visitas no que tange aos menores, alternativa não resta senão o 

deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 
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julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

9. Sem condenação em custas, vez que o feito tramita sob o pálio da 

justiça gratuita e honorários conforme pactuado entre as partes.

10. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133634 Nr: 731-62.2018.811.0008

 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: EDLEUZA FERREIRA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

 1. Edleuza Ferreira Soares da Silva, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por 

Morte em face do Instituto Nacional do Seguro Social, igualmente 

qualificado.

2. Narra a exordial, que a requerente requereu junto à Autarquia 

Previdenciária a concessão do benefício de pensão por morte, em razão 

do falecimento de seu esposo Sr. José Soares da Silva, falecido em 

29/06/2006. Tal pedido fora indeferido alegando em síntese, a perda da 

qualidade de segurado, razão pela qual ajuizou a presente ação.

3. Juntou os documentos de fls. 11/33.

4. Citada, a autarquia apresentou resposta (p. 36/42), pugnando, em 

síntese, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

5. Às fls. 49, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE nº 

10244, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem manifestação, 

consoante se depreende da certidão acostada às fls. 50.

6. Vieram-me os autos conclusos.

 É breve o relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se a presente ação de concessão de pensão por morte em que a 

requerente busca garantir seu alegado direito de receber o benefício 

previdenciário referenciado em decorrência do falecimento de seu 

cônjuge.

8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida 

até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, quanto 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo nosso), 

se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição de 

dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de óbito demonstra que a Requerente convivia em união 

estável com o Sr. José Soares da Silva, sendo, portanto, a dependência 

econômica da Requerente, presumida, nos termos do art. 16, inciso I, §4° 

da Lei nº 8.213/1991, in verbis:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.

(...).

§ 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada.”

10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a Requerente não logrou êxito em demonstrar a qualidade de 

segurado da previdência social de seu falecido esposo, haja vista que as 

provas apresentadas demonstram que o CNIS continuou ativo após o óbito 

do de cujus.

 11. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando 

pensão por morte tão somente no ano de 2018, quando o óbito de seu 

companheiro ocorreu no ano de 2006, ou seja, 12 (doze) anos após seu 

falecimento, demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, 

diante do lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 12. Nesse sentido, dispõe o art. 102 da Lei 8.213/91:

Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos 

direitos inerentes a essa qualidade.

§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à 

aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os 

requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos 

foram atendidos.

§ 2º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado 

que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do art. 15 desta Lei, 

salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na 

forma do parágrafo anterior.

13. A jurisprudência é firme nesse sentido.

 DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

PENSÃO POR MORTE. ART 102 DA LEI 8213 -91. SENTENÇA DA JUSTIÇA 

TRABALHISTA. SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. I - Perde a qualidade de segurado aquele que deixar de 

exercer atividade remunerada por prazo superior ao previsto em lei e não 

estiver em gozo de benefício ou acometido de doença de segregação 

compulsória durante o período de afastamento. II - Para que os 

dependentes de trabalhador, falecido quando já havia perdido a qualidade 

de segurado, façam jus ao recebimento de pensão por morte, necessário 

que seja demonstrado que o de cujus tinha direito à aposentadoria, nos 

termos do art. 102 da Lei 8.213 -91. III - A sentença proferida na Justiça do 

Trabalho, sem que tenha havido debate ou produção de prova, não serve 

para comprovar tempo de serviço perante a Previdência Social, que exige 

razoável início de prova material. IV Agravo interno desprovido.

14. Outrossim, conforme ficara demonstrado nos autos (Fls. 46v°/47), o 

“de cujus” manteve vínculo empregatício com as seguintes empresas: CPI 

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (01/10/2008), IBECON ENGENHARIA E 

CONSTRUÇOES LTDA (04/2009) mesmo após a confecção de sua 

certidão de óbito, demonstrando portanto, que o cônjuge da parte 

requerente manteve vínculo empregatício em datas divergentes da data do 

falecimento acostada na certidão de óbito datado em 29/06/2006. Nesse 

sentido, a jurisprudência é firme, vejamos:

 PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR URBANO. 

PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUTÔNOMO. CONTRIBUINTE 

INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PÓS MORTE. TEMPO INSUFICIENTE PARA 

APOSENTADORIA NA DATA DO ÓBITO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. 1. Para obtenção do benefício de pensão por morte é 

necessária a comprovação do óbito; a qualidade de segurado do 

instituidor e a condição de dependente do beneficiário. 2. Não será 

concedida pensão por morte aos dependentes de pessoa que falecer 

após a perda da qualidade de segurado, salvo se preenchidos, ainda em 

vida, os requisitos para a obtenção da aposentadoria até a data do seu 

óbito (Súmula 416 do STJ). 3. Incabível o reconhecimento do pagamento 

das contribuições recolhidas após o óbito do instituidor do benefício. 

Observo que a última contribuição em nome do falecido ocorreu em 

31.12.2011, a partir dessa data houve uma ausência de contribuição, o 

que acarretou a perda da qualidade de segurado, voltando este a 

contribuir novamente somente em 04/2013. Ressalte-se que o pagamento 

foi efetuado somente em 15.05.2013 (fls. 33), sendo que óbito (12.05.2013 

- fl. 29v.), portanto, após a morte do segurado. 4. Para o contribuinte 

individual, não basta somente o exercício da atividade remunerada, sendo 

necessário também, o efetivo recolhimento das contribuições quando em 

vida para que seus dependentes façamjus ao benefício de pensão por 

31/07/2018 pensão por morte urbano improcedente.

16. Deste modo, verifico que o pedido exordial deve ser julgado 

improcedente, vez que analisando detidamente os documentos juntados 

pela autora, concluo que estes não são aptos como início de prova 

material, conseguinte pelos indícios de atividade no CNIS do de cujus 

apresentados aos autos, ficando demonstrado que o falecido possuía 

vinculo empregatício mesmo após a data de seu óbito, bem como pelo fato, 

do amplo lapso temporal para que a parte autora ajuizasse a presente 

ação.

17. Assim, não conseguindo a requerente comprovar os requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, deve ter o seu pedido indeferido.

18. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 
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segurado especial do cônjuge falecido.

19. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

20. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115071 Nr: 4791-49.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIVANIA DE MATOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, RENATA 

M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Claudivânia de Matos 

Lima, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 190/190-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97929 Nr: 404-25.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA 

PEREZ - OAB:24102/PR

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Maria Nilza Lima de 

Souza, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 100/102-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119055 Nr: 261-65.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE DA SILVA, CVSDS, QVSDS, SVSDS, 

CASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTIANE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO articulado na exordial, ex 

vi do art. 487, I, do Novo Estatuto Processual Civil e, nos termos da art. 

226, §6º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 66/2010, bem como do art. 1.580, § 2º, do Código Civil, 

decreto o divórcio direto requerido por CARLOS ANDRÉ DA SILVA em 

face de MARIA CRISTIANE DOS SANTOS SILVA. 20. Determino o 

pagamento de pensão mensal a título de alimentos em favor dos menores 

Crislane Vitória Santos da Silva, Quézia Vitória Santos da Silva, Sarah 

Vitória Santos da Silva e Marcos André Santos da Silva, equivalente ao 

percentual de 62,89% (sessenta e dois vírgula oitenta e nove por cento) 

do salário mínimo, que corresponde à R$ 600,00 (seiscentos reais). 21. 

Considerando que a opção pela manutenção ou não do nome de casada 

se trata de direito personalíssimo, relacionado ao direito de proteção e 

preservação da própria imagem do ser humano, tendo como fundamento a 

dignidade da pessoa humana, indefiro o pedido do requerente, consistente 

em determinar a retomada da requerida a utilizar o nome de solteira.22. 

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, eis 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade.23. Averbe-se a presente 

decisão no assentamento do Registro Civil.24. Oficie-se ao Titular do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação.25. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106443 Nr: 5753-09.2015.811.0008

 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: MARLI ALVES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Marli Alves Freitas, 

aduzindo, em síntese, omissão na r. decisão de fls. 80/80-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Tendo em vista a interposição de recurso às fls. 82/88, o recebo no 

seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 1012 do NCPC), devendo o(s) 

recorrido(s) ser(em) intimado(s) para apresentação de contrarrazões no 
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prazo legal.

6. Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

7- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103571 Nr: 3835-67.2015.811.0008

 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: TEREZA CORREA DE OLIVEIRA

 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:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte 

Requerente para manifestar sobre os cálculos de fls. 92/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91656 Nr: 1820-62.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA ESPINOSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. DURVALINA ESPINOSA SANTOS, devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL (INSS), objetivando a concessão do “Benefício Assistencial”. 

Aduzindo em síntese, que a requerente, não possui condições para 

garantir o sustento familiar, afirmando ainda que preenche os requisitos 

legais para concessão do benefício, vez que demonstrou estar 

incapacitada para o labor em caráter definitivo, pugnando pela 

procedência do pedido, a concessão do benefício de gratuidade de 

justiça, honorários advocatícios.

2. Às fls. 76/77, consta no laudo pericial da autora que, a requerente está 

como incapacidade total permanente para as atividades laborais.

 3. Às fls. 82/89, consta o relatório do estudo psicossocial realizado, 

informando que a requerente reside com seu esposo, vez que este é 

aposentado, bem como, a renda dá família é de um salário mínimo, 

proveniente da aposentadoria do Sr. Feliciano da Silva Santos.

4. Às fls. 99, o requerido fora devidamente intimado para manifestar-se em 

face do estudo psicossocial, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo 

sem manifestação.

 É o relatório. Fundamento. Decido.

5. O artigo 20 Lei 8742/93, ao tratar da concessão do benefício de amparo 

social determina que:

“O benefício de prestação continuada é a garantia de 1(um) salário mínimo 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. (...)

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência 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.

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo.”

6. Assim, os requisitos para sua concessão, são as de comprovação da 

deficiência para a vida independente e o trabalho, além da incapacidade 

de prover sua subsistência ou de tê-la provida por sua família.

 7. O critério de subsistência toma como parâmetro a renda mensal per 

capita, que deve ser inferior a ¼ do salário mínimo vigente.

 8. No caso em tela, verifica-se que o critério de subsistência não foi 

comprovado, conforme consta no estudo social. A requerente 

DURVALINA ESPINOSA SANTOS mora com seu esposo o qual percebe o 

benefício previdenciário de aposentadoria, auferindo renda mensal de um 

salário mínimo, não sendo, portanto, preenchido o requisito descrito no § 

3º do artigo 20 supracitado e a renda per capita não é inferior a ¼ (um 

quarto) do salário mínimo, como exigido na lei 8742/93.

9. O artigo 203, inciso V, da Constituição da República dispõe:

“A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (...)

V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei.”

10. A pretensão da autora DURVALINA ESPINOSA SANTOS não merece 

ser acolhida. Não restou comprovado por parte deste, em que pese o 

estudo social de fls. 82/89, que o mesmo não possui meios para prover a 

própria manutenção e não possui familiares para ampará-la, posto que, 

ficou irrefutável que o benefício previdenciário de aposentadoria, auferido 

pelo esposo da autora é razoável para prover seu próprio sustento e suas 

necessidades, bem como, o benefício assistencial não pode ser cumulado 

com qualquer benefício previdenciário, consoante artigo 20, §4º da Lei 

8742/93.

11. Ora, a assistência social origina-se na assistência pública, em que o 

Estado é que deveria dar condições mínimas de sobrevivência àqueles 

que não tivessem condições de subsistir. Logo, se restasse comprovada 

ser o autor idoso ou incapaz de prover a própria subsistência, seria 

possível o deferimento do pedido, porém, nos autos não vislumbro a 

comprovação de ser insuficiente a renda familiar, ainda que a 

incapacidade seja total e permanente.

12. Assim, os requisitos para sua concessão são a comprovação de ser 

pessoa idosa, com sessenta e cinco anos ou mais, além da incapacidade 

de prover sua subsistência ou de tê-la provida por sua família, bem como, 

regulamentado pelo Decreto n. 1.744, de 8-12-1995, exigindo os seguintes 

requisitos:

a) comprovação da deficiência ou da idade mínima de 65 (sessenta e 

cinco) anos para o idoso não-deficiente;

b) Renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo;

c) Não estar vinculado a nenhum regime de previdência social;

d) Não receber benefício de espécie alguma.

e) Comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção e nem 

de tê-la provida por sua família;

13. O critério de subsistência toma como parâmetro a renda mensal per 

capita, que deve ser inferior a ¼ do salário mínimo vigente, o que não ficou 

devidamente comprovado nos autos, vez que, à renda per capita da 

família é de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais).

 14. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício da prestação continuada, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por DURVALINA 

ESPINOSA SANTOS em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social.

15. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

16. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 63/64, anoto que 

os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

17. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46263 Nr: 2431-54.2010.811.0008

 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: ECDF, SMGDAC, ISAC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de 

fls. 70.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119891 Nr: 726-74.2017.811.0008

 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: IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Irineu Rodrigues de 

Carvalho, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 156/157.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109178 Nr: 1238-91.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

Trata-se de Ação Especial para Concessão de Auxilio Reclusão ajuizada 

por Aleksandra Gomes da Silva, Jakson Gomes da Silva e Ana Caroline 

Gomes da Silva, representados por sua genitora Diana Gomes da Silva em 

face do Instituto Nacional De Seguro Social (INSS) (qualificados nos 

autos).

 Às fls. 24, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE nº 

9755, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem manifestação, 

consoante se depreende da certidão acostada às fls. 25.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Especial para Concessão de Auxilio Reclusão ajuizada 

por Aleksandra Gomes da Silva, Jakson Gomes da Silva e Ana Caroline 

Gomes da Silva, representados por sua genitora Diana Gomes da Silva em 

face do Instituto Nacional De Seguro Social (INSS) (qualificados nos 

autos).

 A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pendentes, se houver, ao requerente.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135555 Nr: 1876-56.2018.811.0008

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMARA DA SILVA SOUZA, NEDICE NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA, TDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Trata-se de Homologação de Acordo de Guarda proposta por Josimara da 

Silva Souza e Nedice Nascimento de Oliveira (qualificados nos autos).

 Às fls. 15 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Homologação de Acordo de Guarda proposta por Josimara da 

Silva Souza e Nedice Nascimento de Oliveira (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado as fls. 05/06, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código 

de Ritos, HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132366 Nr: 7894-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVINO MARIA NEPONUCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Trata-se de Ação de Divórcio c.c Partilha de Bens proposta por Maria 
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Aparecida de Oliveira Rosa Nepomuceno em face de Olvino Maria 

Nepomuceno (qualificados nos autos).

 Às fls. 20//20-v°, em Audiência de Mediação as partes formularam 

acordo, pugnando pela homologação do Juízo.

Às fls. 23/24, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Divórcio c.c Partilha de Bens proposta por Maria 

Aparecida de Oliveira Rosa Nepomuceno em face de Olvino Maria 

Nepomuceno (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado as fls. 20/20-v°, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código 

de Ritos, HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37418 Nr: 3777-11.2008.811.0008

 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: VANUSA DIAS DE SOUZA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

CONSTRUTORA ALMICCI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Construtora Almicci 

(fls. 223/224) e Vanusa Dias de Souza Xavier (fls. 229/232), aduzindo, em 

síntese, omissão na r. sentença de fls. 220/222-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88761 Nr: 4510-98.2013.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, formulado por GUSTAVO 

HENRIQUE CEBALHO SILVA, representada por sua genitora GISLAINE 

CEBALHO SILVA, em face de RENIEL COSTA SILVA (qualificados nos 

autos).

2. Às fls. 70/71, a representante do menor, por intermédio da Defensoria 

Pública, informou seu atual endereço, passando a residir na cidade de 

Vera-MT, oportunidade em que foi solicitada a remessa dos autos à 

referida Comarca.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar que o foro 

do alimentando é competente para processar e julgar as ações em que se 

pedem alimentos, nos termos do art. 53, II, do Código de Processo Civil. 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o 

foro de domicilio de quem exerce a guarda é competente para julgar ações 

sobre interesse de menores.

5. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. 

A competência para processar e julgar ação de execução de alimentos é 

do juízo da comarca onde reside o alimentado, ainda que não tenha sido 

este o juízo que fixou os alimentos. RECURSO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058401621, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 04/02/2014) 

(TJ-RS - AI: 70058401621 RS , Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Data de Julgamento: 04/02/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 07/02/2014)”.

6. Ante o exposto, com fulcro no art. 53, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo da Comarca de Barra do Bugres 

– MT para o processamento do feito, e, em conseqüência, determino o seu 

envio à Comarca Vera - MT.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44168 Nr: 394-54.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A, Mauricio de Carvalho - OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 160/162-v°, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição 

contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base 

no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em 

sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94914 Nr: 4431-85.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLI GONÇALVES, LUCIANE MARIA 

VOLLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 
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OAB:15.311

 Visto em correição,

 1. Tendo em vista os valores depositados às fls. 121, 125 e 128, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

4. Custas e Honorários pela parte executada.

 5. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

6. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118282 Nr: 6800-81.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84112 Nr: 5269-96.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA ALVES DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES 

- OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94618 Nr: 4185-89.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES BERTOLDO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Visto em correição,

1- Recebo o recurso de apelação nos seus efeitos suspensivo e 

devolutivo (artigo 1012 do NCPC).

2- Tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89029 Nr: 4765-56.2013.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA CUSTÓDIA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RODRIGUES DE MACEDO, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Visto em correição,

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137810 Nr: 3269-16.2018.811.0008

 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: LCNGT, MCGT, ETDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 20 de Setembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124036 Nr: 3232-23.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO CARDOSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Visto em correição;

Defiro o pedido de fls. 74, e levando em consideração a instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na 

presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação, observando-se 

o disposto no artigo 334, do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se, as partes para que compareçam a solenidade aprazada. 

Anotando-se que, deverá constar no mandado de intimação, 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 
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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).

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106512 Nr: 5813-79.2015.811.0008

 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: SANDRA GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 CERTIFICO que deixei de cumprir a r. Sentença de fls 40/41, em face de 

não conter nos autos dados suficientes do imóvel e da motocicleta a 

serem averbados. Desse modo, dê-se vistas a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 124036 Nr: 3232-23.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO CARDOSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Vistos.

Cite-se o executado, para, no prazo de 03 dias, efetuarem o pagamento 

da divida, bem como dos honorários advocatícios (CPC, art. 829), sob 

pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente (CPC, art. 829, § 1º). 

O prazo para Embargos é de 15 dias, contados da data da juntada aos 

autos do mandado de citação (CPC, art. 915).

 A penhora se concretiza pela apreensão e depósito dos bens, 

lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. 

Se houver mais de uma penhora em dias distintos, lavrar-se-á para cada 

qual um auto (CPC, art. 839).

 Não encontrando as devedoras, defiro o arresto de bens tantos quantos 

bastem para garantir a execução, e nos 10 dias seguintes à efetivação do 

arresto, o oficial de justiça procurará os executados, por duas vezes em 

dias distintos, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação por hora 

certa, certificando pormenorizadamente. Se mesmo assim não os 

encontrarem, certifique-se, devendo o credor providenciar a citação por 

edital, tudo conforme os arts. 830, do CPC, convertendo-se em seguida o 

arresto em penhora no caso de não pagamento do débito.

 Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (CPC, art.835, § 3º).

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge 

(CPC, art. 842). E, após, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação dos executados, o registro da penhora no Ofício Imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com art. 844, do CPC. Não há necessidade de mandado judicial, bastando 

a exibição de certidão de inteiro teor do ato.

A avaliação será feita pelo oficial de justiça, ressalvada a aceitação do 

valor estimado pelos executados; caso sejam necessários conhecimentos 

especializados, nomear-se-á avaliador.

Fixo honorários advocatícios em R10% (dez por cento), a serem pagos 

pelas executadas. No caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Cite-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106512 Nr: 5813-79.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOMINGO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 Autos nº 5813-79.2015.811.0013 – código 106512

Vistos.

Diante da certidão de fls. 20 e considerando o disposto no artigo 22, § 1º, 

da Lei nº 8.906/94, NOMEIO o Dr. Lauro Everson Casasus Figueiredo, 

como advogado dativo do requerido, arbitrando-lhe 4 URH conforme 

Tabela da OAB/MT.

Intime-se o advogado para apresentação de defesa no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 27 de abril de 2016.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114729 Nr: 4576-73.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO APARECIDO SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:MT/14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, intimo a parte requerente, via DJE, para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34051 Nr: 461-87.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DIAS DE CARVALHO MENDES

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs 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.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124972 Nr: 3721-60.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NEY PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ NEY PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

04786043192, Rg: 24116238, Filiação: Maria de Lourdes Pereira dos 

Santos e Arlindo Auto Manoel dos Santos, data de nascimento: 

10/12/1972, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, viuvo(a). atualmente 

em local incerto e não sabido
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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 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio de seu Promotor de Justiça em exercício nesta 

Comarca, no uso de sua atribuição constitucional, vem, com base no 

incluso Inquérito Policial, oferecer:DENÚNCIA em face de: LUIZ NERY 

PEREIRA DOS SANTOS, VULGO "NEGO",qualificado nos autos.Consta no 

Inquérito Policial que no dia 13 de junho de 2017, por volta das 10h30min, 

na Rua Curitiba, s/n, no bairro Jardim Boa Esperança, em Denise/MT, o 

denunciado Luiz Nery Pereira dos Santos, conduziu veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em raz]ao da influência de álcool, bem 

como dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão 

para dirigir ou habilitação.Na data dos fatos, a polícia militar recebeu uma 

denúncia em que expunha que o denunciado estava na localidade 

supracitada, em visível estado de embriaguez, conduzindo uma 

motocicleta e realizando manobras perigosas, colocando em risco a vida 

das pessoas que trafegavam naquele local. O denunciante também 

informou que o denunciado foi avistado na condução da motocicleta, no 

momento em que foi abordado e lhe foi solicitado a apresentação de 

documentos.No momento da abordagem, o denunciado apresentava claros 

sinais de embriaguez, sendo que seus olhos estavam avermelhados e 

estava com forte hálito etilico, da mesma forma que, afirmou não possuir a 

Carteira Nacional de Habilitação, vindo a ser conduzido até a delegacia 

para a efetivação das providencias cabíveis.Ante o exposto, o Ministério 

Público denuncia LUIZ NEY PEREIRA DOS SANTOS, em face das condutas 

tipificadas no artigo 306 e artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro

Despacho: Autos: 3721-60.2017.811.0008 - Código: 124972DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- Verifica-se dos autos que o acusado não foi 

encontrado para ser citado, por duas oportunidades (fls. 55/56 e 74), 

inclusive após consulta ao sistema informatizado (fl. 57).Instado a se 

manifestar, o MPE pugnou pela citação do acusado por edital (fl. 

76).II-Antes de determinar a citação por edital, oficie-se diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional solicitando informação acerca de 

estar o acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado 

(CNGC – §1° do art. 1.376).III-Em caso negativo a informação anterior, 

determina-se a citação por edital do acusado Luiz Ney Pereira dos Santos, 

com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as exigências dispostas 

no art. 363 do CPP.IV-Decorrido o prazo de presunção de conhecimento 

da citação e de apresentação da resposta sem providência pelo 

denunciado e estando em lugar incerto e não sabido o acusado Luiz Ney 

Pereira dos Santos foi citado por edital, e não compareceu para responder 

à acusação, nem constituiu advogado. Assim, com fundamento no art. 366 

do Código de Processo Penal, SUSPENDE-SE o processo e o curso do 

prazo prescricional pelo tempo do prazo prescricional previsto para a 

pena máxima em abstrato cominada ao delito, conforme entendimento 

doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo prazo de 08 anos, de acordo 

com o art. 109, inciso IV do Código Penal.Passa-se à análise da prisão 

preventiva.A autoria e materialidade do delito estão apoiadas em 

elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos 

depoimentos das testemunhas.Em relação aos fundamentos da prisão 

preventiva, também estão presentes nos autos. O acusado encontra-se 

atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular 

instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando 

ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação. 

Além disso, o acusado mudou de residência sem comunicar este Juízo 

(fls. 55/56 e 74). Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea ao 

decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a 

garantia a aplicação da lei penal.A conveniência da instrução criminal diz 

com “motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, 

no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é que a 

instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na 

busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas 

sobretudo do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do 

acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, 

que compreende a colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar 

a prisão preventiva .”Eis o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE 

INDEFERE PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 

INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA 

EXTREMA – PROCECÊNCIA – CITAÇÃO FRUSTRADA – EVASÃO DO 

DISTRITO DE CULPA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA 

GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, C/C ART. 366, AMBOS DO CPP – 

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. RECURSO PROVIDO. Há de ser 

decretada a prisão preventiva do acusado que, apesar de ciente dos 

deveres de comparecer perante a autoridade todas as vezes em que 

fosse intimado e de não mudar de residência sem prévia autorização do 

Juízo, não é encontrado para ser citado, apesar das várias tentativas dos 

serventuários da Justiça. Fuga do distrito de culpa que evidencia o intuito 

do acusado de tumultuar o deslinde penal e de se furtar à aplicação da lei, 

legitimando, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a imposição da cautelar 

extrema de privação da liberdade. (RESE 77006/2015, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).Neste sentido, eis o recente 

julgado do Superior Tribunal de Justiça:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO 

FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 

DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU QUE 

PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS 

CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não tendo o 

recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, nem atendido 

ao chamamento editalício e nem constituído defensor, deu causa à 

suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 

do CPP e, decretada sua prisão em julho de 2013, o mandado respectivo 

ainda não foi cumprido, permanecendo o agente em local incerto e não 

sabido por mais de 2 (dois) anos, circunstâncias que bem demonstram 

sua intenção de tumultuar a instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei 

penal, autorizando a preventiva. 2. A evasão do distrito da culpa, 

comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação 

suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir 

tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal. 3. 

Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a custódia 

encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para garantir o bom 

andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, 

evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes 

para alcançar a finalidade visada com a ordenação da preventiva. 4. 

Recurso ordinário improvido.(STJ - RHC: 46899 SE 2014/0081142-3, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/02/2016,T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).Assim, 

considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por 

parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal 

e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do 

CPP, decreta-se a prisão preventiva do denunciado Luiz Ney Pereira dos 

Santos.Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se às autoridades 

competentes parar a captura do acusado.V-Realizada a prisão, deverá 

ser o custodiado conduzido imediatamente à Autoridade Judicial para 

realização da audiência de custódia, em observância ao art. 3º do 

Provimento 12/2017-CM, bem como da Resolução 213/CNJ. Remetam-se 

os autos ao arquivo provisório.Barra do Bugres/MT, 22 de maio de 

2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz 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, GISELA APARECIDA 

DORADO, digitei.

Barra do Bugres, 27 de julho de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 38268 Nr: 646-91.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GAZARO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO JOSÉ SEIBERT 

FERNANDES DA SILVA - OAB:OAB/RO 6825, ROMILSON FERNANDES 

DA SILVA - OAB:RO N. 5109, TELMA SANTOS DA CRUZ - OAB:RO-N. 

3156

 Posto isso, julga IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o 

fim de absolver Claudio Gazaro na forma do art. 386, VII do CPP por não 

existir prova suficiente para condenação da imputação de infração ao art. 

302 do CTB e que figura como vítima Edvaldo da Silva Solda.Ciência ao 

MPE. Intime-se a Defesa técnica via DJe.Desnecessária a intimação 

pessoal do acusado por se tratar de sentença penal 

absolutória.Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com baixas e 

anotações necessárias, comunicando-se ao Cartório Distribuidor Local e 

aos Institutos Federal e Estadual de Identificação.Publique-se, registre-se, 

intime-se e se cumpra.Barra do Bugres/MT, 02 de agosto de 2018.João 

Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127554 Nr: 5073-53.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CANDIDO FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CANDIDO FERREIRA SOBRINHO, 

Cpf: 07954433153, Filiação: Maria Madalena Candido e Sebastião Candido 

Ferreira, data de nascimento: 04/06/1948, brasileiro(a), casado(a), 

vereador, Telefone 99635-0067. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio 

do Promotor de Justiça que oficia perante esse Juízo, no uso de suas 

atribuícões constitucionais e legais, respaldado nos autos de inquérito 

policial, vem à presença de Vossa Excelência oferecer a DENÚNCIA em 

face de JOSE CANDIDO FERREIRA SOBRINHO, brasileiro, casado, 

portador do RG:1339281 SJMT, data de nascimento 04/06/1948, filho de 

Sebastião Cândido Ferreira e Maria Madalena Cândido, residindo na 

Avenida Mato Grosso, Cidade:Porto Estrela. Consta no Inquérito Policial 

que no dia 02/05/2017, por volta das 15h00, na propriedade rural do 

acusado, no municipio de Porto Estrela/MT, o denunciado de maneira 

consciente e voluntária, manteve sob sua guarda, arma de fogo, de uso 

permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior 

de sua residência, sendo que as armas consistem em espinguardas de 

calibre 22 e 36, pertencentes ao denunciado José Candido Ferreira 

Sobrinho. Segundo apurado, o denunciado comprou uma espingarda 

calibre 22 e uma espingarda calibre 36, para o seu funcionário Alexandre 

Oliveira da Costa, pois o acusado possui uma propriedade em um local 

perigoso, pos que existem bastante animais selvagens.Ademais, o 

denunciado passou a se desentender com seu funcionário, motivo pelo 

qual foi até a DEPOL desta urbe e entregou as armas.Ante o exposto, 

denuncia-se JOSÉ CANDIDO FERREIRA SOBRINHO, em face da conduta 

tipificada no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03.

Despacho: Autos: 5073-53.2017.811.0008 - Código: 127554.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- O Ministério Público denunciou José Cândido Ferreira 

Sobrinho como incurso nas sanções penais do art. 12, caput, da Lei 

10.826/03.Vieram os autos conclusos.II-Observada as formalidades 

legais, a versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em 

elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente no auto de 

prisão em flagrante do acusado e nas declarações das 

testemunhas.Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, e não 

ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBE-SE A 

DENÚNCIA oferecida contra José Cândido Ferreira Sobrinho tendo-o como 

incurso nas sanções penais do art. 12, caput, da Lei 10.826/03.Cite-se o 

acusadoe intime-se para comparecer na audiência preliminar para 

proposta de suspensão condicional do processo no dia 07 de agosto de 

2018 às 13h10 eis que presente os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. 

Caso não aceita a proposta, terá o prazo de 10 dias para responder à 

acusação, nos termos do art. 396 do CPP, contados a partir da referida 

audiência.Comunique-se o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial.Indefere-se as diligências requeridas 

pelo Ministério Público Estadual eis que a Lei Complementar 75/93 

resguarda a prerrogativa ao Representante do Ministério Público, no pleno 

exercício de suas atribuições constitucionais, de requisitar informações e 

documentos, bem como acesso incondicional a qualquer banco de dados 

de caráter público .Acaso o acusado, devidamente citada, não constitua 

defensor, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para oferecimento 

de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado.A providência 

prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo a ré, por ocasião 

da citação, em consonância com a previsão do art. 1.373, §3 da CNGC, 

declarar que não pretende ou não possui condições de constituir 

advogado.Intimem-se.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 23 de maio de 2018.João Filho de Almeida 

Portela 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, GISELA APARECIDA 

DORADO, digitei.

Barra do Bugres, 16 de julho de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 103716 Nr: 3926-60.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Trata-se de ato ordinatório descrito na CNGC de que a secretaria deverá 

intimar o(a) Procurador(a) para apresentar a respectiva defesa no prazo 

legal.

Com isso, intime-se a Defesa constituída para apresentar resposta à 

acusação, nos termos da decisão de fl. 99.

Após, retornem os autos conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-79.2017.8.11.0008

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:

ELSON DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

para manifestar-se no prazo de 05(cinco) acerca da certidão de trânsito 

em julgado ID do documento,14540743 . 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: 1000674-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 3 de agosto de 2018. Senhor(a) JOSE 

APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, Rua Pantaneira, S/Nº, Maracanã, Barra 

do Bugres - MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 20/08/2018 Hora: 16:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000674-61.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 89,70; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - 

TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-33.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 3 de agosto de 2018. Senhor(a) GEAN 

SILVA MOREIRA, Rua: Panamá, nº 140, Bairro: São João, Cidade de Nova 

Olímpia/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 20/08/2018 Hora: 16:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000359-33.2017.8.11.0008; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GEAN 

SILVA MOREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE 

LIMA - MT0012918A 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: 0500093-45.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO OPOLSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GARLENE OPOLSKI OAB - 514.052.881-91 (REPRESENTANTE)

THIAGO OPOLSKI OAB - SP339934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GOUVEA SILVA (REQUERIDO)

EDMAR LACERDA DE SOUZA (REQUERIDO)

CRISTYAN VITELHO BERNARDINI (REQUERIDO)

ROBSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FLAVIO ADRIANO ALMEIDA GIMENEZ (REQUERIDO)

RONY PETERSON ELIAS VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 3 de agosto de 2018. Ao Senhor: THIAGO 

OPOLSKI, Av. Marechal Rondon, nº 588, Centro, 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: 27/08/2018 Hora: 13:40, no endereço ao final 

indicado. Processo: 0500093-45.2013.8.11.0008; Valor causa: R$ 

7.589,17; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: THIAGO 

OPOLSKI REPRESENTANTE: GARLENE OPOLSKI Parte Ré: MARCIO 

GOUVEIA SILVA, EDMAR LACERDA DE SOUZA, CHRISTYAN VITELINO 

BERNARDINI, ROBSON PEREIRA DE OLIVEIRA, FLAVIO ADRIANO 

ALMEIDA GIMENEZ e RONY PETERSON ELIAS VIEIRA. 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: 0500052-78.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para para manifestar-se no prazo de 05(cinco) requerendo o que de 

direito ID do 8105129 documento,Vistos, etc.Defiro a juntada do CD 

requerido pelo advogado da parte reclamante, assim como da nota 

explicativa, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, intime-se a parte 

reclamada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

manifeste-se. Com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

sentença;Às providências. . 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: 0500130-38.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO TEODORO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar-se no prazo de 10(dez) dias ID do documento 8105211 “O feito 

já foi sentenciado, não havendo, portanto, falar em nova apreciação 

quanto à revelia da parte reclamada. Se houve descumprimento do 

acordo, a parte poderá executar o título judicial na forma de cumprimento 

de sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Após o decurso do prazo e não 

havendo manifestação, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixas 

e cautelas de praxe. Em havendo manifestação, à conclusão. Intime-se. 

Às providências. “. . 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000616-58.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREME AGUA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRONILDO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 3 de agosto de 2018. Senhor(a) SUPREME 

AGROPECUÁRIA LTDA - ME, Avenida Presidente Castelo Branco, nº. 599, 

Bairro Centro, Barra do Bugres - MT, CEP: 78.390-000. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 27/08/2018 Hora: 14:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000616-58.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 2.087,17; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SUPREME AGUA LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: SANDRA 

JANE SCOTTI - MT0015152A-O, BEATRYS CASTANHEIRA - MT22874 

Parte Ré: RONILDO DOS SANTOS RODRIGUES 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-77.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT0005768A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E P DA SILVA BRITO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 3 de agosto de 2018. Senhor(a) IMAGEM 

SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, rua 

Trindade Tobago n° 100, bairro Jardim Califórnia, Cuiabá (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: 27/08/2018 Hora: 14:20, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1001145-77.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 1.120,53; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Advogado do(a) 

AUTOR: ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - MT0005768A Parte 

Ré: E P DA SILVA BRITO & CIA LTDA – ME (BARRA AUTO ESCOLA) 

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: 1000379-87.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA GUEDES DE OLIVEIRA LIMA MACHADO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

impugna a contestação . 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: 1000077-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILDOMAR DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 3 de agosto de 2018. Senhor(a) VILDOMAR 

DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA - ME, Av. Castelo Branco, Nº 401, Centro, 

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: 27/08/2018 

Hora: 14:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000077-58.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 23.866,31; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VILDOMAR DA SILVA PEREIRA & 

CIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: RONEY MARCOS 

FERREIRA - MT10316/O Parte Ré: CIELO 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: 1001015-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA BERNARDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE CITAÇÃO 

INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO 

FILHOr. Dados do processo: Processo: 1001015-87.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 862,62; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: /Não; Urgente: Não; Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANGELA LOPES DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: LUCIA BERNARDO Pessoa(s) a ser(em) Intimada(s) 

LUCIA RIBEIRO Nome: ANGELA LOPES DA SILVA Endereço: AIRTON 

SENNA DA SILVA, 1375, CASA, MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 ; Nome: LUCIA BERNARDO Endereço: RUA MANOEL 

FARIAS, 193, BAIRRO 13 DE MAIO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

RECLAMADA, para tomar conhecimento do inteiro teor da sentença 

proferida nos autos supra identificados, que segue transcrita em sua 

parte final,Bem como sua citação para efetuar o pagamento de 

R$862,62(oitocentos sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos 

pelos danos materiais sofridos pela reclamada,.que deverão ser corrigidos 

a partir desta data e acrescidos de juros a partir da citação.Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95 Sentença: Ante o exposto, julgo procedente com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 862,62 (oitocentos e sessenta e dois reais 

e sessenta e dois centavos), pelos danos materiais sofridos pelo 

reclamante, que deverão ser corrigidos a partir desta data e acrescidos 

de juros a partir da citação.Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 Barra do Bugres/MT, 3 de 

agosto de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestora Judiciária 

Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000362-51.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA CASASUS DE FIGUEIREDO NODARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 314 de 740



AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 3 de agosto de 2018. Senhor(a) LAURA 

MARIA CASASUS DE FIGUEIREDO NODARI, Rua Dr. João Batista de 

Oliveira, s/n, Centro, Barra do Bugres - MT, CEP 78.390-000, telefone: 

(065) 9966-7559. 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: 27/08/2018 Hora: 15:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000362-51.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LAURA MARIA CASASUS DE 

FIGUEIREDO NODARI Advogados do(a) REQUERENTE: ALYNE 

RAMMINGER PISSANTI - MT12120/O, DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - 

MT20158/O Parte Ré: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000215-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA ZANELLI DE OLANDA OAB - MT22283/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 3 de agosto de 2018. Senhor(a) 

ROZANGELA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA, Rua Minas Gerais, nº 

191, Bairro Jardim Elite I, Barra do Bugres – MT, CEP: 78.390-000. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 27/08/2018 Hora: 15:20, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000215-25.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROZANGELA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: BETANIA ZANELLI DE OLANDA - 

MT22283/O Parte Ré: OI 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

Comarca de Campo Novo do Parecis

Comarca de Campo Novo do Parecis

Portaria

 PORTARIA Nº 042-2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI– MM Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Campo Novo do Parecis no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a servidora Dilma Alves de Melo, matricula 4172, 

Técnico Judiciário designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria 

da 1ª Vara, estará de usufruindo 20 (vinte) dias de férias no período de 06 

a 24.08.2018.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Djuliani Fernando Ceccato, matricula 32531, 

Técnico Judiciário, para desempenhar as funções de Gestor Judicial 

Substituto em Substituição Legal - PDA-FC, na Secretaria da 1ª Vara Cível 

e Criminal desta Comarca na ausência da Gestora Judicial Titular, no 

período de 06 a 24.08.2018 – 20 dias, em face da Gestora Titular estar 

gozando suas férias regulares.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco e Declaração para fins de cumprimento da 

Resolução n. 156/2012-CNJ, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 31 de julho de 2018.

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79090 Nr: 305-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, GILBERTO TORRES ALVES JR. - OAB:5.979, MARCOS 

CARDOZO DALTO - OAB:6970-e, MATEUS GHISI - OAB:14.562/MT, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, WILSON DALTO - 

OAB:1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 13.Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido 

por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

decisão em todos os seus termos.14.Intime-se.15.P.I.C.16.Preclusa a 

presente decisão, cumpra-se integralmente a decisão de 

fl.209.17.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100752 Nr: 2379-48.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROQUE PELISAO TRANSPORTES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noma do Brasil S/A, FIDC - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Cumpra-se nos termos do acórdão de fls.120/121.

2. Em seguida, dê-se cumprimento à decisão de fl.93.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95529 Nr: 5033-42.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ LEANDRO LINO, Filiação: Rita Maria 

Lino e José Benedito, data de nascimento: 12/10/1997, brasileiro(a), 

natural de Maceió-AL, solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DE 

GERLANE DOS SANTOS EM FACE DE JOSE LEANDRO LINO

Despacho: Vistos, etc.Compulsando os autos com a devida diligência, 

observo que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu, 
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por consequência, promover sua citação pessoal, inclusive por hora 

certa.No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, 

portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, a citação ficta 

se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo 

Ministério Público às f. retro.Proceda-se à citação via edital do acusado, 

nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado 

não responda a ação, tampouco constitua advogado dentro do prazo 

editalício, abra-se vista ao Ministério Público para que, no prazo de 05 

dias, manifeste-se, requerendo o que de direito.Sem prejuízo, certifique-se 

se o acusado está segregado na Cadeia Pública local, bem como 

expeçam-se ofício à Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias 

do Estado a fim de informar acerca de possível segregação do 

denunciado, servindo a presente como ofício.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 02 de agosto de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81007 Nr: 1331-25.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO MARION LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOMINAS TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo e o executado devidamente 

citado embargou a presente ação nem garantiu o juizo. Nada Mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69034 Nr: 2599-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE ARAUJO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B/MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 408), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 405.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 13/10/2020, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Certifique-se eventual descumprimento das condições do regime 

semiaberto.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime aberto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64882 Nr: 2911-95.2013.811.0050

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE FERREIRA VIANA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA LUIZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.Feitas as anotações e baixas devidas, 

proceda-se ao ARQUIVAMENTO destes autos.Sem custas, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da AJG.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 5966 Nr: 1168-70.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, 

RAQUEL CHIELE CORRÊA - OAB:55.053 RS, RICARDO POLESELLO - 

OAB:55.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JOÃO VICENTE BARRETO DA COSTA - 

OAB:28218/RS, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, 

SINCLAIR BOMBASSARO - OAB:13950/RS, VINICIUS STELLA - 

OAB:77.626

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de cumprimento de sentença em que o Banco do Brasil 

S/A requer o pagamento dos honorários advocatícios em face de R$ 

4.762,13 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e treze centavos).

Às f. 208-210 a parte exequente apresentou comprovante do pagamento 

dos honorários advocatícios que lhe cabia, nos termos da sentença de f. 

137-146.

A parte executada foi intimada (f. 211-213) e não se manifestou nos 

autos.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Sem delongas, o Banco do Brasil S/A (executado) realizou o pagamento 

dos honorários advocatícios (f. 208-210) à parte José Luiz Barreto da 

Costa, nos termos da sentença de f. 137-146.

Assim, tendo a parte sido intimada e manteve-se inerte (f. 211-213), tenho 

como quitada integralmente a dívida.

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Expeça-se o competente alvará aos causídicos da parte José Luiz Barreto 

da Costa.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80397 Nr: 984-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSATTO E VENDRUSCOLO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas processuais pela parte 

autora, observando-se o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as 

comunicações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98879 Nr: 1515-10.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos, em correição.

Considerando o lapso na designação da audiência de instrução, bem 

assim para que se evite conflito com a pauta de audiências do r. Juízo da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07/08/2018, às 14h15min, oportunidade em que será 

ouvida a vítima, inquiridas as testemunhas de acusação e defesa, bem 

como realizado o interrogatório do acusado na sala de audiência deste 

Juízo.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos. Requisite-se a escolta do acusado.

Intimem-se o acusado e o seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81746 Nr: 1790-27.2016.811.0050

 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: CARLITO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Antes da análise das peças processuais aportadas nestes autos (f. 

307-311 e 313-317), certifique-se acerca da citação da parte requerida 

Estado do Espírito Santo/ES e eventual apresentação de defesa.

Após, cumpra-se a decisão anterior a fim de possibilitar o saneamento dos 

autos e prosseguimento dos ulteriores atos processuais e/ou julgamento 

antecipado da lide, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37518 Nr: 871-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL GONÇALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Sem maiores delongas, defiro o pleito de f. 124.

Assim, certifique-se sobre o decurso do prazo solicitado para 

recolhimento das custas de distribuição da missiva.

Em se tratando de missiva a ser cumprida fora do Estado de Mato Grosso, 

intime-se a parte exequente para manifestar eventual interesse na 

distribuição, por conta própria, junto ao juízo deprecado, consignando, 

neste caso, o prazo de 30 (trinta) dias para comprovação da distribuição 

naquele juízo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28558 Nr: 1969-39.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMITA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINO INDUSTRIAL LTDA, RINOPLAST DO 

BRASIL INDUSTRIA DE PLÁSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO MARIN JÚNIOR - 

OAB:6.253-SC, ARNO ROBERTO ANDREATTA - OAB:7537/SC, DIONEI 

SCHIMANSKI - OAB:26.273, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, MICHEL LUCIANO CASAGRANDE - OAB:11.946-B-SC, 

TATIANE BONATTI SCHIMANSKI - OAB:19050/SC

 Vistos, em correição.

Considerando que já houve a certificação do transcurso in albis do prazo 

para pagamento do débito executado no prazo legal (f. 268), aliado ao fato 

da parte exequente não ter apresentado o valor atualizado do débito (f. 

282-283), expeça-se o mandado de penhora em desfavor das partes 

executadas consignando os valores indicados na petição de f. 262-265, 

acrescidos da multa de 10% (dez por cento).

Em não sendo localizados bens passíveis de penhor, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99795 Nr: 1918-76.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CAROLINE 

PAGNUSSAT - OAB:19.775/MT

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de f. 31, 

reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, 

nos termos do artigo 110, § 1º, c/c artigo 112, inciso I, c/c artigo 109, 

inciso VI, todos do Código Penal, para declarar a EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE do recuperando Paulo Roberto Moreira, já qualificado nos 

autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 

66, inciso II, da Lei nº 7.210/1984.Com o trânsito em julgado desta, 

proceda-se às baixas de praxe. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81832 Nr: 1855-22.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR., RIKELLE GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 81832

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso – SICREDI SUDOESTE MT – em face da Construtora Novo 

Progresso Eireli – Epp, ambos devidamente qualificadas nos autos em 

epígrafe.

A inicial foi recebida às f. 33 em 11 de julho de 2.016.

A parte executada não foi encontrada para ser citada/intimada, conforme 

se vê às f. 47.

Apresentado novo endereço, a parte executada não foi encontrada para 

ser citada (f. 57).

Às f. 59-61 a parte exequente pugnou pela realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para a localização do endereço 

da parte executada.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, vale registrar a não localização do devedor é uma situação 

fática, examinada concretamente, e não uma realidade abstrata que visa 

uma resposta de mérito, afinal, o exequente deve comprovar nos autos 

que exauriu todas as possibilidades para encontrar o atual endereço do 

executado para que então o Poder Judiciário realize buscas nos Sistemas 

disponíveis para a quebra de sigilo da parte executada.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 
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sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Ocorre que na hipótese versada nos autos não há notícia de que a parte 

exequente tenha realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios 

Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. 

Igualmente, não há informações de consulta ao site de telelistas ou de 

expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Aliás, não é demasia registrar que não cabe a magistrada realizar 

decisões minuciosamente fundamentadas traçando quais as providencias 

a parte exequente deve realizar para comprovar nos autos que foram 

realizadas as buscas administrativas para a localização de bens da parte 

executada.

Ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo outros 

meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública estadual para 

tentativa de localização de bens em nome do executado.

Assim, constato que, por ora, a parte exequente não comprovou que 

realizou as buscas administrativas que estão ao seu alcance para 

posterior andamento de consultas pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, tenho por bem aplicar a suspensão provisória do feito, nos 

termos do art. 921, §2º, do CPC, segundo o qual, decorrido o prazo 

máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado o juiz 

ordenará o arquivamento dos autos, sobretudo, quando se constata que a 

parte exequente pode realizar diligências nos autos na tentativa de atingir 

a satisfação do crédito.

Importante mencionar que a suspensão da execução pelo prazo de um 

ano, suspenderá a prescrição nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC. 

Outrossim, a parte exequente poderá, a qualquer tempo, realizar petição 

nos autos, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADA as alegações de 

modificação fática para o prosseguimento do feito.

Com tais considerações, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito, 

nos termos do art. 921, § 2º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 

01 (um) ano, prazo este hábil para que a parte exequente possa realizar 

TODAS as diligências administrativas que estejam em seu alcance para a 

localização do endereço do executado.

Proceda-se as diligências necessárias para o arquivamento do feito, SEM 

BAIXA NA DISTRIUIÇÃO.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

exequente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de julho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36841 Nr: 194-81.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDINO ZANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT

 Vistos em correição,

Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de quinze dias, 

acerca da impugnação à execução.

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.: 68809 Nr: 2453-44.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO MANOEL ALVES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PREFEITO 

MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para manifestação acerca do parecer do NAT 

anexado aos autos, no prazo de quinze dias, sucessivamente.

Em seguida, tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68476 Nr: 2208-33.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUMA SILVA TRINDADE DE SOUZA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos em correição,

Vistos em correição,

Tendo em vista que a parte executada realizou o pagamento do débito 

conforme se vê às f. 132-155, bem como a concordância da parte autora 

às f. 156, DETERMINO a expedição de Alvará para liberação dos valores 

depositados pela parte contrária.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87741 Nr: 508-17.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFM, EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em ordem, 

aguardando o cumprimento do ato sentencial.

Assim, considerando o encerramento da prestação jurisdicional, 

certifique-se acerca do cumprimento das determinações exaradas no ato 

sentencial, sem prejuízo da observância dos termos do r. Acórdão de f. 

500-520.

Cumpridas as determinações, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33958 Nr: 725-07.2010.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ODENIR ORTOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, ROGERIO 

R. GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 Vistos em correição.
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Considerando o retorno dos autos e o r. Acórdão aportado às f. 142-147, 

proceda-se ao cumprimento da Ordem de Serviço nº 001/2016-GAB, 

intimando-se as partes sobre o retorno dos autos.

Em caso de inércia durante o prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000312-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI - EPP (RÉU)

ERIKA MARYAMA SALEH (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 3 

de agosto de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 

24/09/2018 Hora: 13:00 , a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conf l i tos e Cidadania desta Comarca.  Processo : 

1000312-90.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 151.200,42; Tipo: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS] 

Partes do processo: Parte Autora: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: ERIKA 

MARYAMA SALEH EIRELI - EPP e outros OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000847-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 3 

de agosto de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 

12/09/2018 Horário: 13:30 , a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conf l i tos e Cidadania desta Comarca.  Processo : 

1000847-19.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 80.000,00; Tipo: DIVÓRCIO 

LITIGIOSO (99); Espécie: [Guarda, Regime de Bens Entre os Cônjuges] 

Partes do processo: Parte Autora: DAVI CORREA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

EVA PINTO DE SAMPAIO OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA 

SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, 

JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 3419-2418

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120217 Nr: 1267-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIMA THAYS DIAS DE 

MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Nos termos da legislação vigente, considerando a ausência de cadastro 

do Advogado da parte executada no Sistema Apolo e, visando evitar 

cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS 

PARTES ACERCA DA DECISÃO PROLATADA em 07/06/2018, 

integralmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15920 Nr: 1839-17.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sol Sementes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:251411/SP, Igor Fabrício Meneguello - OAB:37.741/PR, 

Oduwaldo de Souza Calixto - OAB:11.849-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

executada, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70551 Nr: 3429-53.2011.811.0051

 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: Leandro Joaquim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75091 Nr: 83-26.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waugmar Ferreira Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos iniciais para condenar o Requerido à obrigação de pagar R$ 

96.209,58 ao Requerente.A dívida deverá ser atualizada pelo INPC, a partir 

do vencimento e acrescida de juros moratórios à taxa legal a partir da 

citação, na forma do art. 405 do NCC.CONDENO o Requerido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% do valor da condenação, levando-se em consideração, 

especialmente, o trabalho desenvolvido pelo profissional. Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 2 de agosto de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 33577 Nr: 122-91.2011.811.0051

 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: Alessandro Donato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 122-91.2011.811.0051 - 33577

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença ou decisão, nem à impugnação de sua 

fundamentação. Bem ao contrário, cabem os referidos embargos apenas 

quando diante de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“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.”

No caso dos autos, como razão dos declaratórios o Embargante alegou 

omissão e obscuridade na sentença que julgou procedente o pedido para 

concessão do benefício de auxílio doença com início de pagamento a partir 

da cessação do último benefício concedido em 31 de julho de 2013.

Segundo o Embargante, ainda haveria contradição na sentença quando 

teria determinado o início do pagamento do benefício de auxílio doença na 

mesma data em que o Requerente estaria recebendo o benefício de auxílio 

reclusão, no período de 01 de agosto de 2013 a 20 de maio de 2015 (p. 

113).

Além disso, o Embargante alegou que não haveria como se conceder o 

benefício de auxílio doença, uma vez a presente ação teria sido proposta 

em 18 de janeiro de 2011, quando então, meses depois o Requerente teria 

dado entrada em novo pedido na justiça federal, com mesma causa de 

pedir e pedido, merecendo, inclusive, sentença de procedência, a qual 

concedeu benefício de auxílio-doença, recebido de 05 de julho de 2011 a 

31 de julho de 2013.

No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, nas causas 

previdenciárias não ocorre a estabilidade gerada pelo trânsito em julgado, 

uma vez que, dada sua especial natureza, as ações previdenciárias se 

operam segundo as circunstâncias da causa, sendo impossível ao juízo 

determinar, de plano, a inocorrência de qualquer fato que possa ter 

alterado a situação do Requerente no tempo decorrido entre a concessão 

do primeiro benefício de auxílio doença, e a realização do exame pericial 

realizada no presente feito.

Nesse ponto, ressalte-se que o exame pericial, realizado em 16 de março 

de 2015, ou seja, após a cessação do primeiro auxílio doença e após a 

cessação do benefício de auxílio reclusão, apontou a permanência da 

incapacidade laborativa do Requerente.

Por isso mesmo é que se prolatou sentença de procedência ao pedido 

inicial.

No mais, há que se relatar que o Juízo não se omitiu quanto a existência 

de anterior concessão do benefício.

Para tanto, basta observar o despacho de p. 89, no qual o Juízo solicita ao 

Requerente informações quanto ao recebimento de benefício de 

auxílio-doença no mesmo período de tramitação do feito.

Dessa forma, percebe-se que não há na sentença embargada qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição, o que há é somente a discordância 

do Embargante quanto aos seus termos.

Em outro ponto, esclarece-se que o recebimento de benefício de auxílio 

reclusão também não impede a concessão posterior de benefício de 

auxílio doença, o que ocorrerá, somente, é a impossibilidade de 

recebimento de valores quando incompatíveis.

Dessa forma, se erro houve, foi de julgamento, não se verificando na 

sentença embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade que 

autorize o recebimento dos presentes embargos de declaração.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84409 Nr: 3588-88.2014.811.0051

 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: José Jorge Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A), 

Evangivaldo Sacramento Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:13.431MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699

 Autos n° 3588-88.2014.811.0051 - 84409

Indenizatória

Sentença.

Vistos etc.

José Jorge Cimadon, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

indenizatória em face de Banco Panameicano S/A e Evangivaldo 

Sacramento Cunha, ambos igualmente qualificados.

Devidamente citado, o Banco Requerido e o Requerente compuseram-se 

amigavelmente à lide.

Igualmente citado, o Requerido Evangivaldo permaneceu silente. Instado, o 

Requerente desistiu da ação em relação ao Requerido Evangivaldo.

É o breve relatório. Decido.

Embora o Requerido Evangivado já tenha sidos citado, a inércia – ou, mais 

propriamente, a revelia que dela haveria de decorrer – permite a 

homologação do pedido de desistência do Requerente mesmo que 

desacompanhado da concordância das Partes contrárias.

Assim, na forma do art. 485, VIII do NCPC, HOMOLOGO o pedido de 

desistência aduzido pelo Requerente.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C.

Campo Verde/MT, 01 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 36019 Nr: 2559-08.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Tagliaferro Lopes - 

OAB:SP/ 208.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A u t o s  n °  2 5 5 9 - 0 8 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 5 1 - 3 6 0 1 9 B u s c a  e 

ApreensãoDecisão.Vistos etc.Por equivoco, o acordo apresentado pelas 

Partes foi homologado antes mesmo da conversão do procedimento de 

busca e apreensão em execução. Assim, afim de regularizar o rito, 

DEFIRO o pedido aduzido pelo Requerente e, com fundamento no art. 4º do 

Decreto-Lei 911/69, CONVERTO a presente Ação de Busca e Apreensão 

em Ação de Execução Extrajudicial.CORRIJA-SE a autuação, fazendo 

constar, como nome da ação, Execução de Título Extrajudicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.Assim, CITE-SE a 

Executada, para que pague a dívida exequenda no prazo de 03 (três) dias 

(art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.Alternativamente, a 

Executada poderá reconhecer o crédito e requerer o parcelamento da 

dívida, das custas e dos honorários advocatícios, mediante entrada de 

30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916 do NCPC).FIXO os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, reduzidos à metade em caso 

de pronto pagamento, conforme previsão do art. 827, § 1º, do NCPC.Não 

havendo pagamento no prazo mencionado, INTIME-SE o Exequente para 
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que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que de direito, sob pena de 

suspensão do feito.Em não havendo manifestação no aludido prazo, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do 

lapso de suspensão – art. 921, § 4º NCPC.No advento do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, INTIMEM-SE as Partes 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, 

devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 01 

de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34782 Nr: 1321-51.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Borges de Siqueira, Márcio Borges de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iveti Borges de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1321-51.2011.811.0051 - 34782

Inventário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de inventário na qual a Inventariante desistiu da ação.

 É o breve relatório. Fundamento.

À partida, insta salientar que, com o advento do novo Código de Processo 

Civil, não há mais a previsão legal de ação oficiosa do Judiciário nas 

ações de inventário.

Dessa feita, infere-se pela possibilidade de extinção da ação nos casos 

em que o Inventáriante adotar postura desidiosa, deixando de cumprir com 

o seu dever de bem gerir o espólio e movimentar o processo de forma 

adequada, ou, como no caso dos autos, apresentar pedido de desistência.

Portanto, nada obsta a homologação do pedido de desistência.

Decido.

Isso posto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, VIII, do NCPC.

Sem custas ou honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 01 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79390 Nr: 4174-62.2013.811.0051

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Dias Gonçalves, Vicente Gonçalves Dias, Maria 

das Graças Nascimento, Valter Paulo Nascimento, Terezinha Conceição 

Ferreira, Maria da Penha da Silva, Mizael Correa da Silva, José Gonçalves 

Ferreira, Geralda Ferreira Lima, João Batista Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4174-62.2013.811.0051 - 79390

Inventário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de inventário na qual os

 Herdeiros devidamente intimados para que desse prosseguimento ao 

feito, quedoram-se inerte.

 É o breve relatório. Fundamento.

À partida, insta salientar que, com o advento do novo Código de Processo 

Civil, não há mais a previsão legal de ação oficiosa do Judiciário nas 

ações de inventário.

Dessa feita, infere-se pela possibilidade de extinção da ação nos casos 

em que o Inventáriante adotar postura desidiosa, deixando de cumprir com 

o seu dever de bem gerir o espólio e movimentar o processo de forma 

adequada.

Além disso, destaca-se a obrigação de a Parte informar eventual mudança 

de endereço, sob pena de conferir validada a comunicação encaminhada 

àquele previamente indicado nos autos. Veja:

“Art. 274. (…)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Portanto, a inércia dos Herdeiros em manifestar-se aos autos, além de não 

dar prosseguimento ao feito, dá causa para a extinção do feito por 

abandono.

Decido.

Isso posto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, III, do NCPC.

Sem custas ou honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 01 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82071 Nr: 1881-85.2014.811.0051

 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: RODRIGO XAVIER

 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: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida de Oliveira Scatigna - 

OAB:OAB/MT 12.090, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, 

Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:12199/SP

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente apenas para vedar a 

incidência cumulada da comissão de permanência com qualquer outro 

encargo moratório ou remuneratório, sendo ainda limitada à taxa de juros 

remuneratórios aplicados no período de normalidade.Sem custas, dada a 

gratuidade.Sendo mínima a sucumbência do Requerido, DEIXO de 

condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do 

art. 86, parágrafo único, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

30 de julho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81228 Nr: 1312-84.2014.811.0051

 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: João Antonio Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:OAB/MT 16.637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:MT/53.11-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1312-84.2014.811.0051 – 81228

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada na p. 124 a existência de negativa ao requerimento 

administrativo do Requerente, INTIME-SE o Requerido, para que, querendo, 

e no prazo de 60 dias, apresente contestação de mérito.

Após, INTIME-SE o Requerente para que, querendo, manifeste-se quanto à 

contestação apresentada.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81320 Nr: 1389-93.2014.811.0051

 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: Paulo Fernandes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1389-93.2014.811.0051 - 81320

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Dentre as maiores inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, 

encontramos a possibilidade das Partes de, em comum acordo, 

estipularem entre si algumas mudanças procedimentais, conforme 

estipulado no art. 190, caput, do NCPC:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo.”

Isso posto, e dada a concordância do Recorrido quanto aos termos 

propostos pelo Recorrente, HOMOLOGO o pedido de desistência do 

recurso interposto pelo Recorrente.

Diante da ausência de reexame necessário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença.

Após, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeiram o que de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação das Partes, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72883 Nr: 1871-12.2012.811.0051

 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: Clemencia Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 Autos n° 1871-12.2012.811.0051 - 72883

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 109, § 1º, do novo Código de Processo Civil, a 

legitimidade das partes litigantes somente poderá ser alterada, quando nos 

casos de alienação da coisa litigiosa, com o consentimento da parte 

contrária:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a 

título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, 

sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.”

Dessa forma, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se quanto ao pedido de 

alteração do polo passivo.

Caso concordante com o pedido, deverá a Requerente se manifestar, 

ainda, quanto a proposta de acordo apresentada.

Em caso de silêncio entender-se-á pela concordância ao pedido de 

alteração do polo passivo.

Havendo manifestação contrária por parte da Requerente, VOLTEM-ME os 

autos conclusos para eventual inclusão da Itapeva VII Multicarteira Fundo 

de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados como 

assistente litisconsorcial.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77801 Nr: 2704-93.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silva & Pegoraro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos pela Requerente apenas para alterar 

nos títulos impugnados, o previsto na cláusula de encargos moratórios, 

devendo utilizar somente a taxa de juros moratórios de 1% ao mês e multa 

de 2%, excluindo-se a incidência de juros remuneratórios tendo como 

base a CDI.Dada a mínima sucumbência da Requerida, CONDENO a 

Requerente ao pagamento das custas processuais.Também como 

consequência da sucumbência mínima, DEIXO de condenar a Requerida ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo 

único, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 27 de julho de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29322 Nr: 3422-32.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minhoto Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Carlos Pereira, Jose Carlos Pereira, 

Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR GONCALVES DE AQUINO - 

OAB:116353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Homero Stabeline Minhoto - OAB:26.346/SP, Nadir 

Gonçalves de Aquino - OAB:116.353/SP, Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 3422-32.2009.811.0051 - 29322

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Dado o silêncio do Exequente em apresentar bens penhoráveis do 

Executado, na forma do art. 921, III, do Novo Código de Processo Civil, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73746 Nr: 2733-80.2012.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Norton de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelsa Bertolina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kahlil Emmanuel Alves 

Fernandes - OAB:12536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2733-80.2012.811.0051 - 73746

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos da decisão de p. 60, após firmar o termo de compromisso, 

deveria o Inventariante, no prazo de 20 dias, apresentar suas primeiras 

alegações.

Dito isso, INTIME-SE o Inventariante para que, no prazo de 15 dias, 

apresente nos autos suas primeiras alegações, nas quais, inclusive, 

poderá realizar seu pedido para expedição de alvará.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144259 Nr: 2361-24.2018.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBN, MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva Júnior - 

OAB:7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE A 

SENTENÇA PROALTADA seja novamente publicada, tendo em vista que 

não fora dada publicadade no Sistema Apolo, situação que impede o 

trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138209 Nr: 9893-83.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Campo 

Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9893-83.2017.811.0051 - 138209

Cominatória

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido para bloqueio de R$ 413,00 como complemento do valor 

da medicação pleiteada.

Feito o bloqueio, EXPEÇA-SE o necessário para a transferência dos 

valores, juntamente com o bloqueio anterior, à conta corrente da Fast 

Medicamentos, a saber, Banco Bradesco Agência 6712, Conta Corrente 

8179-5, Global Medicamentos Impor e Expor. LTDA, Fantasia: Fast 

Medicamentos, CNPJ: 19970265/0003-02, conforme indicado à p. 34.

No mais, CUMPRA-SE a decisão anterior.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77954 Nr: 2847-82.2013.811.0051

 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: Márcia Lúcia Caetano Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB - Banco de Brasilia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A, Maitê Caroline Oliveira de Mello - 

OAB:12.864-E

 Autos n° 2847-82.2013.811.0051 - 77954

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que, dos contratos e 

títulos juntados pelo Requerido, estão ausentes alguns dos títulos 

impugnados na inicial, especialmente em referência ao cartão de crédito 

de número final 6013, bem como o contrato relativo ao limite contratual e 

operacional.

Além disso,, verificou-se a ausência de indicação dos encargos 

moratórios aplicados para apuração do saldo devedor.

Dessa forma, para melhor julgamento do feito, se faz necessária a juntada 

dos títulos faltantes.

Isso posto, INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 15 dias, junte 

aos autos cópia dos títulos referentes ao cartão de crédito número final 

6013, bem como todas as informações relativas ao limite contratual e 

operacional, inclusive quanto aos encargos moratórios, sob pena de se 

presumirem como verdadeiras as alegações iniciais, ao menos quanto aos 

citados títulos.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, VOLTEM-ME os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21101 Nr: 3416-93.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio César Rezende Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Cirilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 
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Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120217 Nr: 1267-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIMA THAYS DIAS DE 

MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Decido.Assim, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos 

na impugnação.No mais, a fim de conferir celeridade ao feito, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão anteriormente proferida aos autos.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 07 

de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98041 Nr: 3423-07.2015.811.0051

 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): Jozilene dos Santos Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610

 Autos n° 3423-07.2015.811.0051 - 98041

Ação de Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão movida por BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Jozilene dos Santos 

Miranda, igualmente qualificada.

Após a citação da Requerida, o Requerente desistiu da ação.

Intimada, a Requerida não se opôs ao pedido de desistência, ressalvado 

seu direito aos honorários sucumbenciais.

 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.

PROCEDA-SE à baixa da restrição que recaiu sobre o veículo da 

Requerida.

 Condeno o Requerente ao pagamento das custas finais 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, 2 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99084 Nr: 3760-93.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lavosier Feitoza de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3760-93.2015.811.0051 - 99084

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

PROCEDA-SE à baixa da restrição que recaiu sobre o veículo do 

Requerido.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73382 Nr: 2369-11.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz Pavinato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que restou infrutífera a 

providência correspondente a penhora, IMPULSINO OS AUTOS PARA 

INTIMAR o Exequente, para que indique bens disponíveis do Executado, 

em (10)DEZ dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, 

do NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18259 Nr: 373-51.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Ricardo Dall Astra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

requerida, 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.: 20326 Nr: 2637-41.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdSF, SSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Saquetti - 

OAB:10.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a certidão do 

oficial de justiça, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73618 Nr: 2605-60.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Alves de Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias (QUINZE)dias, manifestar-se sobre 

a certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74876 Nr: 3875-22.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLG, LNGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (QUINZE) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75481 Nr: 461-79.2013.811.0051

 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: Carla Adriana Ortolani Clebis de Souza, Ana Luiza 

Ortolani de Souza, Maria Julia Ortolani Clebis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 

- OAB:17522

 Autos n° 461-79.2013.811.0051 - 75481

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente a última decisão.

Para tanto, ABRA-SE vistas ao Ministério Publico para manifestação, 

inclusive sob a pertinência do imediato julgamento.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86704 Nr: 4408-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Antônio Caramori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO 

- OAB:13308/O, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14913

 Autos n° 4408-10.2014.811.0051 - 86704

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado, REQUISITE-SE o pagamento por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

INDEFIRO, por outro lado, o pedido da Fazenda Municipal, face à extinção 

da execução original quando do acolhimento da exceção de 

pré-executividade.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 2 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31421 Nr: 1532-24.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argecol Armazens Gerais Cocal Ltda, Sergio 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Procuradora fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora manifestar-se, no prazo de 15 (quinze)dias, quanto a certidão do 

oficial de justiça, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84758 Nr: 3735-17.2014.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGGAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISLAINE LAURINDO - 

OAB:8955/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Rambo Lucca de 

Abreu - OAB:OAB/RS 60044, Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 Pelo exposto, DECLINO da competência para processamento e julgamento 

da presente ação de guarda, determinando, por conseguinte, a remessa 

dos autos ao juízo da Comarca de Venâncio Aires/RS.Esgotado o prazo 

de recurso sem impugnação, ENCAMINHEM-SE os autos, dando-se as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 2 de agosto de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74795 Nr: 3794-73.2012.811.0051

 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: Município de Campo Verde, Dimorvan Alencar 

Brescancim, Paulo Fernando Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gera Agricultura Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3791-73.2012.811.0051 – 74795

Suprimento Judicial

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 10º do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre eventual inexistência de interesse 

de agir, notadamente consubstanciada no fato de a desapropriação 

constituir aquisição originária de propriedade.

Em sendo o caso, as Partes deverão apresentar os documentos 

autorizadores do prosseguimento do feito, tal como negativa do cartório 

em proceder ao registro dos imóveis.

Alternativamente, as Partes ainda poderão indicar eventual particularidade 

capaz de desautorizar o imediato registro.

Após, conclusos.
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29630 Nr: 3705-55.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber de Souza Pena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rai Renan de Castro Barros - 

OAB:OAB/MT 15.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE, no prazo de 15 dias, manifestar-se e apresentar 

novo endereço do Executado, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34810 Nr: 1349-19.2011.811.0051

 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): Liamara Debastiani Romancini, Joubert Isaias 

Romancini, Debastiani & Romancini Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se inclusive sobre a 

Pertinência da Suspensão do Feito, devendo requerer o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34452 Nr: 991-54.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilei Fátima Simionato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Rech Zanchetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e ou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada nada manifestou, razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte exequente, no 

prazo de 10 (dez)dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75516 Nr: 494-69.2013.811.0051

 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: Bradesco Leasing S/A Arrendamendo Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 .Decido.Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos 

nos presentes embargos, mantendo incólumes as obrigações assumidas 

pelas Partes.Consequentemente, nos termos do art. 702, § 8º, do NCPC, 

CONSTITUI-SE, de pleno direito, o título executivo judicial.Uma vez que a 

demanda visa ao pagamento de quantia em dinheiro, caberá ao 

Requerente/Embargado buscar a instauração da fase de cumprimento de 

sentença, apresentando desde logo seus cálculos de atualização da 

dívida.CONDENO o Embargante ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 

10% do valor atualizado da causa.AGUARDE-SE, pois, a manifestação do 

Requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior provocação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 02 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29723 Nr: 11-44.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rai Renan de Castro Barros - 

OAB:OAB/MT 15.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, pois a bem indicado do executado encontra-se 

vendido á terceiros, devendo assim requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34976 Nr: 1516-36.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Eugenio da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74466 Nr: 3461-24.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial Inmetro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Guilherme Ltda - ME, Selma 

Cleirice Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUPERMERCADO GUILHERME LTDA - ME, 

CNPJ: 12258152000178 e atualmente em local incerto e não sabido SELMA 

CLEIRICE ARAUJO SILVA, Cpf: 00261438107, Rg: 14403900, Filiação: 

Maua Udenir Araujo Silva e João Bispo de Araujo Neto, data de 

nascimento: 29/07/1981, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Telefone 

(66) 999617-3680. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 

INDUSTRIAL INMETRO em face de SUPERMERCADO GUILHERME LTDA - 

ME e SELMA CLEIRICE ARAUJO SILVA, na quantia abaixo especificada, 
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referente ao débito de Multa administrativa, não tributária, referente ao 

auto de infração 2081465, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2042/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/11/2011

 - Valor Total: R$ 1.098,04 - Valor Atualizado: R$ 998,22 - Valor 

Honorários: R$ 99,82

Despacho/Decisão: Autos n° 3461-24.2012.811.0051 - 74466Execução 

FiscalDespacho.Vistos etc.PROCEDA-SE à citação da Executada pela via 

editalícia, com prazo de 30 (trinta) dias, observadas as determinações 

previstas no art. 8º, IV, da LEF:“Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas:(...)IV - o edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.”Por fim, POSTERGO para depois da penhora a nomeação 

de Curador à Executada. No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão 

anteriormente exarada.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 14 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77704 Nr: 2613-03.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Rogelin - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURI ROGELIN - ME, CNPJ: 

08057012000164. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/08/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MAURI 

ROGELIN - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Descumprimento contratual de concessão de benefício fiscal - PRODEIC, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3034/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/08/2013

 - Valor Total: R$ 149.306,40 - Valor Atualizado: R$ 135.733,10 - Valor 

Honorários: R$ 13.573,31

Despacho/Decisão: Vistos etc.PROCEDA-SE à citação do Executado pela 

via editalícia, com prazo de 30 (trinta) dias, observadas as determinações 

previstas no art. 8º, IV, da LEF:“Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas:(...)IV - o edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos 

corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.”POSTERGO para depois da penhora a nomeação de 

Curador ao Executado. Após, VOLTEM-ME os autos para análise do 

pedido de penhora já efetuado pelo Exequente.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.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, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136870 Nr: 9220-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soutes & Cia Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte requerente a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender de direito no presente feito, em razão da certidão 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136687 Nr: 9130-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jannefer Maria Duarte Izaias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte requerente a fim de que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto à correspondência devolvida por issuficiência de 

endereço da parte requerida, devendo indicar o número do apartamento a 

fim de complementar o endereço, ou comprovar o pagamento da guia de 

diligência do Oficial de Justiça, caso eventualmente venha a requerer que 

a tentativa de citação se dê por mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134650 Nr: 8167-74.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferreira Uemura e Cia Ltda, Sônia Cristina Neris de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Cesar de Souza, Flávia Cintra Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136872 Nr: 9221-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jayme Felici

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro José de Aguiar, Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos em correição.

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136872 Nr: 9221-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jayme Felici

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro José de Aguiar, Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça devendo, para tanto, retirar a guia de pagamento no "site" do 

Tribunal de Justiça e comprovar o adimplemento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136872 Nr: 9221-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jayme Felici

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro José de Aguiar, Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

CUMPRA-SE, conforme deprecado.

Após, DEVOLVA-SE, com as homenagens deste Juízo.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75698 Nr: 663-56.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria GS Ltda - ME, Gilberto da Silva, 

Fábio Jose Mateus Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/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 acerca da certidão 

do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78370 Nr: 3235-82.2013.811.0051

 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: Luiz Makoto Kanekiyo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para a parte autora no prazo de 10 (DEZ) 

dias manifestar-se, tendo em vista que não foi possível localizar o 

Requerido para que apresentesse suas CONTRARRAÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80111 Nr: 428-55.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSS, GdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, pois a bem indicado do executado encontra-se 

vendido á terceiros, devendo assim requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77020 Nr: 1970-45.2013.811.0051

 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: Transportadora Brisa Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699

 Autos nº 1970-45.2013.811.0051 - 77020

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de questões preliminares, DECLARO 

saneado o feito.

FIXO, como controvertidos, os pontos atinentes: a) a existência, ou não de 

vícios contratuais; b) a suposta abusividade na fixação dos juros 

remuneratórios; c) a existência de abusos na fixação dos encargos 

moratórios.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

documental.

Nesses termos, DETERMINO a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 357, III, do novo Código de Processo Civil.

Isso posto, INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

traga aos autos cópia de todos os títulos firmados.

Após, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto aos documentos 

juntados.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001112-21.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONEIDE MACARINI PRATI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão ID 

14323394. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 3 de agosto de 2018. 

assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000802-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENRIQUE SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão ID 

13930774. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 3 de agosto de 2018. 

assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000815-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR OSMAR DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACOHIN OAB - SC23056 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão ID 

13930604. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 3 de agosto de 2018. 

assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000956-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DERALDINA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 30 (trinta) dias, conforme decisão ID 

13932958. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 3 de agosto de 2018. 

assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000892-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. S. (REQUERENTE)

M. S. R. L. (REQUERENTE)

M. I. A. D. S. (REQUERENTE)

J. L. A. S. (REQUERENTE)

J. B. A. S. (REQUERENTE)

A. A. S. (REQUERENTE)

A. A. S. (REQUERENTE)

E. A. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO)

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - 021.120.071-90 (PROCURADOR)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - 029.659.511-05 

(PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão ID 

14034391. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 3 de agosto de 2018. 

assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129245 Nr: 5345-15.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Cardoso Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15483-A

 (...) Assim, REJEITO a impugnação oposta pelo Requerido. (...) Assim, 

INDEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente. De resto, à míngua 

de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como controvertidos, 

os pontos atinentes: a) à regularidade formal e material da Cédula de 

Crédito Bancário e do negócio jurídico subjacente, qual seja, o contrato de 

empréstimo 240118716, a autorizar o desconto diretamente dos 

vencimentos do Requerente; b) ao adimplemento das obrigações do 

Requerido, notadamente quanto à transferência do valor de R$ 932,03 em 

março de 2014; c) à existência e à validade do empréstimo anterior, 

196844497, cujas prestações teriam sido quitadas pelo empréstimo 

posterior; d) ao adimplemento, pelo Requerente, de todas as obrigações 

decorrentes do contrato 196844497, caso tido como válido; e) à 

ocorrência de dano moral a ensejar reparação; e) ao montante da 

reparação. (...) Assim, impõe-se a inversão do ônus da prova, competindo 

ao Requerido demonstrar a existência dos negócios jurídicos de número 

196844497 e 240118716 (itens “a” e “c” dos pontos controvertidos); e da 

transferência ao Banco do Brasil em março de 2014, ou na data que 

houver sido operada (item “b”). Por outro lado, caberá ao Requerente a 

comprovação da quitação integral do negócio jurídico celebrado em 2010 

(item “d”), eliminando, assim, a possibilidade de ter sido celebrado um 

segundo negócio jurídico para essa mesma finalidade de quitação. (...) 

OFICIE-SE à agência local do Banco do Brasil, requisitando-lhe que informe 

sobre a existência de transferência bancária no valor de R$ 932,03, no 

mês de março de 2014, em benefício do Requerente, na conta 31.084-0 da 

agência 3037-6. (...) INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, apresentem os documentos que entenderem 

pertinentes à liberação de seu ônus probatório. (...) Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de agosto 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129676 Nr: 5565-13.2017.811.0051
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 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: Gilmar Bellei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Claudia Eliza Dargas Bellei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA: "Diante do 

exposto, por não ser o caso incidência do § 4º, do art. 485, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido. 

Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, com amparo no art. 90, 

da legislação processual vigente. Deixo de fixar honorários advocatícios, 

pois não houve a intervenção da parte adversa. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. P.R.I. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE e DÊ-SE baixa nos autos. CUMPRA-SE. Campo 

Verde, 12 de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104008 Nr: 707-70.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Katia Felito Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora acerca da devolução da 

Carta Precatória de ref. 35, para colher manifestação da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, bem como requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100262 Nr: 4109-96.2015.811.0051

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio 

Leste de Mato Grosso-SICOOB Primavera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janailson Augusto da Silva Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte requerida devidamente citada através do 

AR de ref. 32, deixou transcorrer o prazo e nada manifestou até a 

presente data; QUE, INTIMO a parte autora para colher manifestação 

acerca da devolução da correspondência, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121879 Nr: 2010-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA RAFAELLA DE SOUZA ME, Bruna Rafaela de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2010-85.2017.811.0051 - 121879

Consignação em Pagamento

Despacho.

Vistos etc.

Antes de determinar-se a citação da Requerida por edital, impõe-se a 

solicitação de informações aos cadastros da Justiça Eleitoral e da Receita 

Federal, justamente para que se prestigie a ciência pessoal da Parte.

Assim, SOLICITEM-SE informações, pelos Sistemas Infojud e Siel, acerca 

do atual endereço da Requerida e de seu Administrador.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação do Requerido, 

direcionando-se o expediente ao endereço da pessoa jurídica e, em sendo 

o caso, também da pessoa física cadastrada na Receita Federal como seu 

Administrador. Observem-se, de resto, as advertências consignadas na 

decisão inicial.

 Do contrário, se impossível a localização, CITE-SE a Requerida por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias.

Nessa hipótese, NOMEIO, desde logo, os ilustres Defensores Públicos 

como Curadores Especiais da Requerida, abrindo-lhes vista dos autos 

para manifestação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 2 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35624 Nr: 2164-16.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Signorini & Apolinário Ltda ME, Mauro Rogerio 

Signorini, Sandra Apolinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de sua procuradora, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a diligência na zona urbana (JUPIARA), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação por hora certa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111106 Nr: 2946-47.2016.811.0051

 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: Carlos Nelson Terra

 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:

 Certifico e dou fé que, os autos foi enviado equivocadamente ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região. Que INTIMO a parte autora para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração ref. 48 , no prazo de 

05(cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143927 Nr: 2187-15.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema Diesel Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Antonio 

Carlos Felito, Mara Rúbia Felito, MARA RÚBIA FELITO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Feitosa Júnior - 

OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMAÇÃO das Recuperandas, na pessoa de seu procurador, para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 
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documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88721 Nr: 396-16.2015.811.0051

 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: José Dari Lippestain

 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 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.: 79258 Nr: 4058-56.2013.811.0051

 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: MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pesssoa 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.: 95064 Nr: 2376-95.2015.811.0051

 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: Maria Helena de Matos Sulzbacher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 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.: 141900 Nr: 1225-89.2018.811.0051

 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: Ozemar da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 

Mercearia Bardt Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15(quinze) dias, apresente IMPUGNAÇÃO à contestação ofertada pela 

parte requerida na Ref. 26. É o que em cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145688 Nr: 2921-63.2018.811.0051

 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, Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FELITO, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO AS RECUPERANDAS, na pessoa de seu procurador, da decisão 

proferida na Ref. 4: "Deste modo, tendo em vista se tratar de pedido 

formulado após o prazo estipulado no art. 7º, §1ª da Lei n. 11.101/2005 e 

anterior a homologação do quadro-geral de credores, RECEBO-O como 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIA RETARDATÁRIAS. Assim, 

INTIME-SE as recuperandas para que se manifestem, no prazo comum de 

05 (cinco) dias (art. 12 da Lei nº 11.101/2005). Posteriormente, INTIME-SE 

o administrador judicial para que dê parecer detalhado, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 

11.101/2005. Em seguida, DÊ-SE ciência ao Ministério Público. Após, 

VOLVAM os autos conclusos para análise. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Campo Verde-MT, 07 de maio de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137058 Nr: 9325-67.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemeire Aparecida Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe o atual endereço da parte executada, ou 

requeira o que entender de direito, bem como, para efetuar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, referente a uma diligência na zona 

urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140336 Nr: 529-53.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar, Paula Cristiny Aguiar, 

Paulo Cesar Aguiar Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anésio Rieth - OAB:25004/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências, sendo uma na zona urbana (CAMPO 

REAL) e outra na zona rural (ASSENTAMENTO DOM OSÓRIO), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86124 Nr: 4190-79.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Américo Marques Barbosa da Silva - 

ME, Guilherme Américo Marques Barbosa da Silva, José Manuel de 

Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de colher 

manifestação acerca da devolução do AR de ref.41, bem como requerer o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112556 Nr: 3673-06.2016.811.0051

 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: Ana Cláudia Valente Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veículos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT

 INTIMO o advogado VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, OAB/MT 

6.145-B, para comparecer, bem como, apresentar sua cliente ANA 

CLÁUDIA VALENTE TEIXEIRA, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 24/09/2018, às 14h45min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129676 Nr: 5565-13.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Bellei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Claudia Eliza Dargas Bellei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123840 Nr: 2819-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIMIX CONCRETO LTDA, Humberto Jorge Coelho de 

Gouvea, Maria Auxiliadora de Assis Gribel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeni Comercio de Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAÍDES JOSÉ DOS REIS - 

OAB:18883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente afim de colher 

manifestação acerca da Exceção de Pré-Executividade de ref.24, 

apresentada pelo executado, bem como requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco)dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88587 Nr: 330-36.2015.811.0051

 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: Oscalina Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 330-36.2015.811.0051 (Código 88587).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Considerando que a parte executada concorda com os valores indicados 

pela exequente (Ref. 73), HOMOLOGO o cálculo de fls. 107/108 (Ref. 65), 

na importância total de R$ 33.974,52 (trinta e três mil, novecentos e 

setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

EXPEÇA–SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de acordo com 

a planilha apresentada às Ref. 65, instruindo-o com os documentos 

necessários.

CUMPRA-SE, expedindo o que for necessário.

Campo Verde - MT, 09 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125497 Nr: 3585-31.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilson Paes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANILSON PAES DE LIMA, Cpf: 

02535077159, Rg: 1.929.543-0, Filiação: Valdemar Paula de Lima e Célia 

Aparecida Paes de Lima, data de nascimento: 12/09/1986, brasileiro(a), 

natural de Chapada dos Guimarães-MT, casado(a), marmoreiro, Telefone 

8411-6349. 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: 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 306, c.c. o 

artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito; 2) pelo segundo fato, 

como incurso, por três vezes, no artigo 303, parágrafo único, c.c. o artigo 

302, § 1º, incisos I (sem a devida Permissão para dirigir ou Habilitação), 

com incidência do artigo 291, § 1º, inciso I (ação penal pública 

incondicionada), todos do Código de Trânsito.

Despacho:  Autos n°  3585-35.2017.811.0051 (125497)Açã o 

PenalDespacho.Vistos etc.Considerando que as tentativas anteriores de 

citação do réu restaram infrutíferas, determino, desde já, sua citação por 

edital, nos moldes da legislação penal vigente. Em seguida, decorrido o 

prazo para resposta à acusação venham-me os autos conclusos para 

eventual aplicação do art. 366 do CPP.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 de abril de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões 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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 24 de julho de 2018

Leandro Castro Pini Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122533 Nr: 2269-80.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Gilsandro Hanzen, William Hilario Possani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAM HILARIO POSSANI, Cpf: 

01249073189, Rg: 1490221, Filiação: Elza Hilario Possani e Jose Roberto 

Possani, data de nascimento: 29/04/1984, brasileiro(a), natural de São 

Paulo-SP, casado(a), laborista ii, Telefone 66 99941 7107. 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: INCURSO NO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO.

Despacho: TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 

2269-80.2017.811.0051 – Código 122533Espécie:Criminal / Suspenção 

CondicionalData e horário: 19 de junho de 2017, às 15:30 horas 
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(MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi constatada a presença do 

Acusado, do Promotor de Justiça e do Defensor Público.O ilustre 

Representante do Ministério Público ofereceu a proposta de suspensão 

condicional do processo ao Acusado por 02 anos, mediante o 

cumprimento das seguintes condições: “a) Proibição de sair da Comarca 

por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização do Juiz; b) 

Comparecimento mensal ao Juízo da Comarca em que reside, para 

informar e justificar suas atividades, até o dia dez de cada mês, a partir de 

julho de 2017 a junho de 2019; c) Não mudar de residência sem comunicar 

ao Juízo;d) Destinação da fiança recolhida (p. 45) para a conta existente 

nesta Comarca no Banco do Brasil, conta 35.194-6, agência 3037-6, 

devendo ser transferida pela Gestora da Terceira Vara Criminal.”.”.O 

Acusado, com a concordância do Defensor Público, aceitou as condições 

que lhe foram impostas. Também foi advertido que qualquer 

descumprimento das condições acarretará a revogação do 

benefício.DELIBERAÇÕESA MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos 

etc. A suspensão condicional do processo consiste em sustar-se a ação 

penal após o recebimento da denúncia, desde que o acusado preencha 

determinados requisitos e obedeça a certas condições durante o prazo 

prefixado, findo o qual ficará extinta a punibilidade quando não der causa 

à revogação do benefício. Posto isso, e diante da ausência nos autos de 

prova de que o Acusado Adair esteja sendo processado ou tenha sido 

condenado por outro crime, bem como pela sua concordância à proposta 

do ilustre representante do Ministério Público, DEFIRO o requerimento de 

suspensão e SUSPENDO O PROCESSO, com fundamento no art. 89 da Lei 

nº 9.099/95, pelo prazo de 02 (dois) anos, não correndo a prescrição 

durante esse prazo. Com relação ao acusado William Hilário Possani que 

não fora localizado para ser citado e não quis fornecer o seu endereço na 

cidade de Cascavel-PR, DETERMINO a citação por edital, com prazo de 

15(quinze) dias, sendo que após a publicação do edital, os autos serem 

conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Saem os presentes 

intimados. Às providências”.Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.CAROLINE SCHNEIDER 

G. SIMÕESJuíza de DireitoARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.Promotor 

de JustiçaLEANDRO FABRIS NETODefensor PúblicoADAIR GILSANDRO 

HANZENAcusado

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 30 de julho de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133132 Nr: 7459-24.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALVES, Cpf: 76901084668, Rg: 

26415470, Filiação: Maria Santa Alves, data de nascimento: 15/09/1970, 

brasileiro(a), natural de Itacarambi-MG, separado(a) judicialmente, 

autônomo, Telefone 9969-4985. 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: Incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com 

incidência da Lei n.º 11.340/06.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  7 4 5 9 - 2 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(133132)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra CARLOS ALVES, por consequência, determino a 

instauração da competente ação penal, dando-o como incurso nas penas 

do artigo 129, §9°, do Código Penal, com as implicações da Lei 

11.340/06.Cite-se o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando 

testemunhas, sob pena de preclusão, ressaltando que deverá constar no 

mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo se pretende constituir 

advogado ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor Público, sendo que 

neste último caso o acusado deverá declinar as razões, tudo conforme o 

Provimento n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o 

disposto no artigo 974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento 

da presente denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a 

DEPOL desta Comarca.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes Simões 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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90202 Nr: 823-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON SANTANA, Cpf: 

03719844161, Rg: 1956254-3, Filiação: Eunice Apolinaria Santana, data de 

nascimento: 13/08/1989, brasileiro(a), natural de Nova Brasilândia-MT, 

convivente, pintor, Telefone 9692 0734. 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: INCURSO NO ARTIGO 120, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, 

COM INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/06

Despacho: Autos n° 823-13.2015.811.0051 (90202)CriminalDecisão.Vistos 

etc.Presentes os requisitos formais e materiais (art. 41 do CPP), recebo a 

denúncia na forma como colocada em juízo, oferecida contra 

WANDERSON SANTANA, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal, dando-o como incurso nas penas do artigo 129, 

§9°, do Código Penal.Cite-se o Acusado, pessoalmente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, responda à acusação, por 

escrito, inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando 

testemunhas, sob pena de preclusão, ressaltando que deverá constar no 

mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo se pretende constituir 

advogado ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor Público, sendo que 

neste último caso o acusado deverá declinar as razões, tudo conforme o 

Provimento n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o 

disposto no artigo 974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento 

da presente denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a 

DEPOL desta ComarcaPor fim, julgo por sentença extinta a punibilidade de 

Wanderson Santana, devidamente qualificado, pela decadência do direito 

de queixa do ofendido quanto ao crime de dano, nos termos do art. 38 do 

Código de Processo Penal e art. 103 do Código Penal, combinados com o 

art. 107, inciso IV, também do estatuto penal substantivo, nos moldes do 

item 01 da cota ministerial.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 15 de agosto de 2017.Caroline Schneider 

Guanaes Simões 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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74206 Nr: 3193-67.2012.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GAUDÊNCIO ALVES DE ARAUJO, Cpf: 

72689170230, Rg: 36.477.713-8, Filiação: José Alves Sobrinho Maria de 

Araújo Alves, data de nascimento: 25/12/1982, brasileiro(a), natural de 

Iguatu-CE, convivente, operador de máquina, Telefone (66) 

9664-2976esposa. 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: INCURSO NO ARTIGO 217-A, "CAPUT", C.C. O ARTIGO 

226, INCISO II (TIO), AMBOS DO CÓDIGO PENAL

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  3 1 9 3 - 6 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(74206)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra GAUDÊNCIO ALVES DE ARAÚJO, por 

consequência, determino a instauração da competente ação penal, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 217-A, “caput”, c.c. o artigo 

226, inciso II (padrasto), ambos do Código Penal.Cite-se o Acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, 

responda à acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, 

especificando provas e arrolando testemunhas, sob pena de preclusão, 

ressaltando que deverá constar no mandado a obrigação do oficial de 

justiça indagá-lo se pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe o Defensor Público, sendo que neste último caso o acusado 

deverá declinar as razões, tudo conforme o Provimento n° 

30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 

974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento da presente 

denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta 

Comarca.Por fim, acolho o item 04 da cota ministerial e determino que seja 

a ofendida submetida a estudo psicossocial. Assim, encaminhem-se os 

autos ao Setor Social deste Fórum, a fim de que apresentem laudo do 

referido estudo no prazo de 30 (trinta) dias. Juntado o laudo, intime-se o 

Ministério Público e a Defesa do Acusado.O feito tramitará em segredo de 

justiça.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 10 de agosto de 2017.Caroline Schneider Guanaes Simões 

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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106569 Nr: 1391-92.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Henrique de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVID HENRIQUE DE LIMA, Rg: 

36.619.897-X, Filiação: Maria José de Lima, data de nascimento: 

01/06/1980, brasileiro(a), natural de Junqueiro-AL, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 65-9639-2818. 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: INCURSO NO ARTIGO 155, "CAPUT", DO CÓDIGO 

PENAL

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  1 3 9 1 - 9 2 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(106569)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra DAVID HENRIQUE DE LIMA, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal, dando-o como incurso 

nas penas do artigo 155 do Código Penal.Cite-se o Acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, 

responda à acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, 

especificando provas e arrolando testemunhas, sob pena de preclusão, 

ressaltando que deverá constar no mandado a obrigação do oficial de 

justiça indagá-lo se pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe o Defensor Público, sendo que neste último caso o acusado 

deverá declinar as razões, tudo conforme o Provimento n° 

30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 

974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento da presente 

denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta 

Comarca.EXPEÇA-SE carta precatória para o endereço do acusado 

fornecido pelo Ministério Público, com a finalidade de oferecimento de 

proposta do benefício da suspensão condicional do processo, bem como 

para fiscalizar as condições impostas, em caso de ser aceito, nos moldes 

requerido pelo Parquet.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza 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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84341 Nr: 3545-54.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano José do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO JOSÉ DO NASCIMENTO, Cpf: 

52478700425, Rg: 753564, Filiação: Cicera Pereira do Nascimento e Roque 

José do Nascimento, data de nascimento: 21/07/1968, brasileiro(a), natural 

de Viçosa-AL, casado(a), operador de maquinas, Telefone 66 9923 0755. 

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: INCURSO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, 

COM INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/06

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  3 5 4 5 - 5 4 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(84341)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra LUCIANO JOSÉ DO NASCIMENTO, por 

consequência, determino a instauração da competente ação penal, 

dando-os como incurso nas penas do artigo 129, §9°, do Código Penal, 

com incidência da Lei n° 11.340/06.Cite-se o Acusado, pessoalmente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, responda à 

acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, especificando 

provas e arrolando testemunhas, sob pena de preclusão, ressaltando que 

deverá constar no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo se 

pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor 

Público, sendo que neste último caso o acusado deverá declinar as 
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razões, tudo conforme o Provimento n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que 

de acordo com o disposto no artigo 974, inciso II, da CNGC seja 

comunicado o recebimento da presente denúncia ao Instituto de 

Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, por trata-se de réu preso.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 31 de julho de 2017.Caroline Schneider 

Guanaes Simões 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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112178 Nr: 3479-06.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio Barboza Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ANTONIO BARBOZA JÚNIOR, 

Cpf: 43224283807, Rg: 45.036.906-7, Filiação: Josilda Borges Arlindo e 

Carlos Antonio Barboza, data de nascimento: 30/09/1991, brasileiro(a), 

natural de Jales-SP, convivente, encanador - autônomo, Telefone 66 

9722-6628. 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: 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 180, 

“caput”, do Código Penal; 2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 309 

do Código de Trânsito; 3) pelo terceiro fato, como incurso no artigo 244-B, 

da Lei n.º 8.069/90.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  3 4 7 9 - 0 6 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(112178)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra CARLOS ANTONIO BARBOZA JÚNIOR, por 

consequência, determino a instauração da competente ação penal, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, 

pelo primeiro fato; do artigo 309 do CTB, pelo segundo fato; e do artigo 

244-B, da Lei 8.069/90, pelo terceiro fato.Cite-se o Acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, 

responda à acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, 

especificando provas e arrolando testemunhas, sob pena de preclusão, 

ressaltando que deverá constar no mandado a obrigação do oficial de 

justiça indagá-lo se pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe o Defensor Público, sendo que neste último caso o acusado 

deverá declinar as razões, tudo conforme o Provimento n° 

30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 

974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento da presente 

denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta 

Comarca.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 31 de julho de 2017.Caroline Schneider Guanaes Simões 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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83495 Nr: 2948-85.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Flor Vieira de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO FLOR VIEIRA DE GODOY, Rg: 

2241372-3, Filiação: Edineide Flor da Silva e Ubiratan Vieira de Godoy, 

data de nascimento: 27/10/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone (66)8120-6813. 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: INCURSO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, 

COM INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/06

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  2 9 4 8 - 8 5 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(83495)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra DIEGO FLOR VIEIRA DE GODOY, por 

consequência, determino a instauração da competente ação penal, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 129, §9°, do Código Penal, com 

as implicações da Lei 11.340/06.Cite-se o Acusado, pessoalmente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, responda à 

acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, especificando 

provas e arrolando testemunhas, sob pena de preclusão, ressaltando que 

deverá constar no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo se 

pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor 

Público, sendo que neste último caso o acusado deverá declinar as 

razões, tudo conforme o Provimento n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que 

de acordo com o disposto no artigo 974, inciso II, da CNGC seja 

comunicado o recebimento da presente denúncia ao Instituto de 

Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 22 de janeiro 

de 2018.Caroline Schneider Guanaes Simões 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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77348 Nr: 2295-20.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovany Alves de Oliveira, Joarley Junior da 

Silva Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

02393882162, Rg: 1945634-4, Filiação: João Antonio de Oliveira e Lurdes 

Alves de Oliveira, data de nascimento: 15/07/1990, brasileiro(a), natural de 

Dom Aquino-MT, solteiro(a), montador de pré moldado, Telefone 66 9 

9229-6786 e atualmente em local incerto e não sabido JOARLEY JUNIOR 

DA SILVA NOGUEIRA, Cpf: 01069386146, Rg: 001214347, Filiação: João 

Florenço Nogueira e Dina Maria da Silva, data de nascimento: 12/12/1983, 

brasileiro(a), natural de Dourados-MS, solteiro(a), mecânico, Telefone 

9203-3851. 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: 1) pelo 1º fato, JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA, como 

incurso no artigo 342, § 1° (fim de obter prova em processo criminal), do 
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Código Penal; 2) pelo 2º fato, JOARLEY JUNIOR DA SILVA NOGUEIRA, 

como incurso no artigo 342, § 1° (fim de obter prova em processo 

criminal), do Código Penal.

Despacho:  Autos  n°  2295-20 .2013.811.0051 (77348)Açã o 

PenalDespacho.Vistos etc.Os acusados JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA e 

JOARLEY JUNIOR DA SILVA NOGUEIRA, citados por edital, deixaram de 

comparecer aos autos e não constituiram advogado. O art. 366 do Código 

do Processo Penal, dando cumprimento ao princípio nemo inauditus 

damnari potest (ninguém pode ser julgado sem ser ouvido), impõe a 

suspensão do processo e do prazo prescricional. Posto isto, suspendo o 

processo e o curso do prazo prescricional em relação aos Réus 

JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA e JOARLEY JUNIOR DA SILVA 

NOGUEIRA, pelo período de 12 (doze) anos, lapso temporal relativo à 

prescrição da pretensão punitiva estatal tomando por base a pena máxima 

aplicada ao delito narrado na denúncia. Decreto a prisão preventiva dos 

Réus, eis que, além de terem foragido do distrito da culpa, sendo sua 

captura fundamental por conveniência da instrução processual e eventual 

aplicação da lei penal, o crime a eles atribuídos possui pena superior a 

quatro anos, circunstâncias que autorizam a decretação da 

medida.Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do Réu, 

remetendo-se cópia às Autoridades Competentes, conforme determina a 

CNGC e CNJ.Notifique-se o representante do Ministério Público e a 

Defesa.Remetam-se os autos ao arquivo provisório.Cumpra-se. Às 

providências.Campo Verde/MT, 24 de abril de 2017.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza 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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135879 Nr: 8698-63.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinton Rodrigues de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINTON RODRIGUES DE LIMA, Rg: 

2336717-2, Filiação: Pedro Santos de Lima e Clarice Rodrigues de Jesus, 

data de nascimento: 20/06/1994, brasileiro(a), natural de Campo 

Verde-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9628 8879. 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: Incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  8 6 9 8 - 6 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(135879)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra WELLINTON RODRIGUES DE LIMA, por 

consequência, determino a instauração da competente ação penal, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código 

Penal.Cite-se o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando testemunhas, sob 

pena de preclusão, ressaltando que deverá constar no mandado a 

obrigação do oficial de justiça indagá-lo se pretende constituir advogado 

ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor Público, sendo que neste último 

caso o acusado deverá declinar as razões, tudo conforme o Provimento 

n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 

974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento da presente 

denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta 

Comarca.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 22 de março de 2018.Caroline Schneider Guanaes Simões 

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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136667 Nr: 9116-98.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVANETE GONÇALVES PEREIRA, Filiação: 

Ana Gonçalves Pereira e Durval José Pereira, data de nascimento: 

01/01/1976, brasileiro(a), natural de Pedro Gomes-MS, solteiro(a), 

Telefone 66 99617-6435. 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: incursa no artigo 155, §§ 1º (durante o repouso 

noturno) e 4º, inciso IV (concurso de agentes), c.c. o artigo 29, ambos do 

Código Penal.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  9 1 1 6 - 9 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(136667)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra IVANETE GONÇALVES PEREIRA, por 

consequência, determino a instauração da competente ação penal, 

dando-a como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1° e 4°, inciso IV, c.c. o 

artigo 29, ambos do Código Penal.Cite-se a Acusada, pessoalmente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, responda à 

acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, especificando 

provas e arrolando testemunhas, sob pena de preclusão, ressaltando que 

deverá constar no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo se 

pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor 

Público, sendo que neste último caso o acusado deverá declinar as 

razões, tudo conforme o Provimento n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que 

de acordo com o disposto no artigo 974, inciso II, da CNGC seja 

comunicado o recebimento da presente denúncia ao Instituto de 

Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 8 

de março de 2018.Caroline Schneider Guanaes Simões 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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 02 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133674 Nr: 7696-58.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Gnoatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acyr Araújo - OAB:6.914-B

 Certifico que, até a presente data, o advogado declinado pelo réu no ato 

da citação não apresentou resposta à acusação.Posto isso, IMPULSIONO 

OS AUTOS a expedição de documentos a fim de intimar pessoalmente o 

réu para, no prazo de 10(dez) dias, constituir advogado para apresentar 

sua defesa, salientando, que no silêncio, será nomeada a D. Defensoria 

Pùblica.É o que me cumpre.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130039 Nr: 5763-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Júnior Ramalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 Autos n° 5763-50.2017.811.0051 (130039)

Criminal

Decisão.

Vistos em correição.

Presentes os requisitos formais e materiais (art. 41 do CPP), recebo a 

denúncia na forma como colocada em juízo, oferecida contra MAYCON 

JÚNIOR RAMALHO DE AZEVEDO, por consequência, determino a 

instauração da competente ação penal, dando-o como incurso nas penas 

do artigo 180, caput, do Código Penal.

Cite-se o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

através de Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando testemunhas, sob 

pena de preclusão, ressaltando que deverá constar no mandado a 

obrigação do oficial de justiça indagá-lo se pretende constituir advogado 

ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor Público, sendo que neste último 

caso o acusado deverá declinar as razões, tudo conforme o Provimento 

n° 30/2008-CGJ.

Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 974, inciso II, da 

CNGC seja comunicado o recebimento da presente denúncia ao Instituto 

de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de setembro de 2017.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102026 Nr: 137-84.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Rodrigues Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 Vistos etc. A defesa sai intimada para que no prazo de 05(cinco) dias, 

apresente memoriais finais. Após, conclusos, para sentença. Cumpra-se. 

Às providências”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.CAROLINE SCHNEIDER G. 

SIMÕESJuíza de DireitoARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.Promotor 

de JustiçaHERBERT REZENDE DA SILVAAdvogadoFLAVIA RODRIGUES 

DANTASAcusada

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010195-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR ROSANE FIDESKI (EXECUTADO)

ANTONIO FIDESKI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, analisando os autos constatei que até a presente 

data a parte autora não com provou a efetivação do registro da penhora, 

conforme recebimento no ID: 10948715. Assim, impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, juntar o comprovante da 

efetivação da penhora, para dar cumprimento ao despacho contido no ID: 

48440018. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA NOGUEIRA BARBOSA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 17/09/2018, às 16h00, 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: 8010590-36.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI NARA MARCHIORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PEDRO HENRIQUE PIETRA CATELLA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010590-36.2015.811.0051 Polo Ativo: MICHELI NARA MARCHIORO Polo 

Passivo: MÓVEIS ROMERA LTDA Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MICHELI NARA 

MARCHIORO contra MÓVEIS ROMERA LTDA objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo 

a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois não efetuou 

nenhuma compra junto a Ré, ocasião em que esta de forma indevida 

inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando 

notificação do SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua cobrança e 

negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pela Autora, comprovante de compra ou 

boletos, já que afirma em sua defesa que houve pagamento de 03 

parcelas no valor de R$ 312,25 (cada), restando comprovado sua conduta 

ilícita. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 
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Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. II – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de exigibilidade do crédito efetuou cobranças de forma indevida e ainda 

notificou a parte reclamante acerca da inserção de seu nome e CPF junto 

aos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, causando-lhes 

prejuízos de ordem moral. Isso porque, necessitava de manter seu nome e 

CPF sem restrição junto aos órgãos competente para concluir possível 

transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em virtude de 

possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES - 

ATOS DA CONCESSIONÁRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA 

–PROVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE FIO 

DE ENERGIA – cobrança indevida – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR DOS DANOS MORAIS CONFIRMADO 

– RECURSO DESPROVIDO.1- Embora os atos da Concessionária de 

Serviço de Energia Elétrica sejam presumíveis como verdadeiros, 

porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se 

prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.2- Para 

convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de desvio de fio 

de energia, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano 

ou alteração provocado pelo consumidor. No caso, a prova testemunhal 

comprava que o desvio no fio e o consumo irregular foi realizado pelo 

corréu e não pelo consumidor Apelado.3- 5- O valor do dano moral no 

importe de R$ 15.000,00 (cinco mil reais) é quantia capaz de reduzir a dor 

e o sofrimento suportado pelo consumidor que teve o serviço de energia 

elétrica interrompido de forma arbitrária, bem como deve servir de medida 

educativa para a Concessionária do serviço público. (Ap 29101/2018, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de maio de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DELVECHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07/08/2018, às 10h40, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001300-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO RAMOS EVANGELISTA 26992680110 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 17/09/2018, às 16h20min, 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: 1000054-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LUIS CAMERA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para fornecer o endereço atualizado do requerido ou requerer o 

que entender de direito. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 17/09/2018 Hora: 14:40 na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DESORDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, impulsiono o feito, com a finalidade de intimar a 

parte requerente, acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, 

contida no id 12313645, e para no prazo de 15(quinze) impulsionar o feito. 

sob pena de arquivamento. É o que me cumpre. Campo Verde, 03 de 

Agosto de 2018 Odailza Coelho de Souza Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-04.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ROSEGHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CEZAR (REQUERIDO)

LUIZ ALBERTO CEZAR - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa lançada 

no ID: 14533749, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo legal indicar o endereço atualizado do executado ou requerer o que 

entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010238-78.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETTELEN CAMILA RAASCH SANTANA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando as diligências negativas 

juntadas nos IDs: 14398395 e 14518584, impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte autora para, no prazo legal, indicar a localização exata ou requerer 

o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DELVECHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001269-91.2018.8.11.0051 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 
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por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar se 

houve consumo não faturado ou faturado a menor na UC nº 6/2025022-1, 

referente a fatura discutida no presente feito, bem como se foram 

atendidos os procedimentos previstos no artigo 129 da Portaria nº 

414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 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. - 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 pela 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 plausibilidade 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 plausibilidade do 

direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de 

lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). O Requerente 

afirma na inicial, em síntese, que é o atual usuário da unidade consumidora 

nº 6/2025022-1 e relata que recebeu uma fatura com cobrança abusiva, 

no valor de R$4.565,12 (quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e 

doze centavos), à título de consumo recuperado. Aduz que não fez 

qualquer alteração no medidor de energia elétrica, bem como não foi 

intimado e não acompanhou qualquer vistoria que por ventura tenha sido 

realizada no medidor. Relata que na data de 29.07.2018, a concessionara 

de energia elétrica suspendeu o fornecimento dos serviços na unidade 

consumidora instalada no seu imóvel. Desta forma, em sede de tutela de 

urgência, o Requerente pede que a Requerida seja compelida a 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

em discussão, bem como não promova a inclusão em cadastros de 

proteção ao crédito. Em análise sumária, entendo que o pedido de tutela de 

urgência não merece acolhimento, pois o Autor não logrou demostrar 

irregularidades da cobrança em referência. Da analise da fatura em 

discussão, acostada ao ID 14474102, verifica-se que houve registro de 

recuperação de consumo, totalizando a cobrança no valor de R$4.565,12, 

cujo vencimento deu-se na data de 30.07.2017. Ora, desde a emissão e o 

vencimento da cobrança, já decorreu o lapso de um ano, sem que o 

usuário/devedor tomasse as providências pertinentes para solução da 

cobrança que entende ser abusiva, por certo não se vislumbra o perigo na 

demora, a ensejar pronto pronunciamento judicial para determinar o 

imediato estabelecimento do fornecimento dos serviços suspensos. 

Também é de ressaltar que em que pese a alegada cobrança abusiva não 

há até o momento elementos de comprovação de que a cobrança de 

consumo não faturado esteja irregular. Desta forma, entendo necessário, 

neste caso, que seja possibilitado o contraditório à Promovida. Isso posto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência aduzido pelo Reclamante, pois 

que ausente os requisitos legais. Entretanto, considerando tratar-se a 

energia elétrica bem indispensável e essencial, ANTECIPO a audiência de 

conciliação. O autor alega que embora a UC está registrada em nome de 

Joseilton Rodrigues, é o proprietário do imóvel localizado na Avenida Santa 

Maria, NLT 25, Rua interna Residencial Araras, Jardim Vale do Sol, nesta 

cidade de Campo Verde-MT, local onde está instalada a UC em discussão. 

Que até o momento não foi possível a transferência de titularidade porque 

o antigo usuário está em local incerto. O fato de ser o atual responsável 

pela unidade consumidora nª 6/202522-1, o legitima para figurar no polo 

ativo da demanda. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte promovida, POR MANDADO, DEVENDO 

INCLUSIVE SER CUMPRIDO PELO OFICIAL PLANTONISTA. 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, 03 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Autos nº 1000813-78.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 14391225 e 14391225). O 

Exequente, por sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo 

levantamento. É o relato. Fundamento e Decido. 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. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

14490274. 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, 02 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELISSON ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000788-65.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 14388607). O Exequente, por sua 

vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento. É o 

relato. Fundamento e Decido. 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. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

14490610. 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, 02 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010290-74.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MACHADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010290-74.2015.811.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de 

embargos à execução propostos por UNIÃO EDUCACIONAL CÂNDIDO 

RONDON em face de VANESSA MACHADO DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em suma, ausência de 

intimação da penhora realizada nos autos e excesso de execução. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento. De inicio, verifica-se que no caso em 

apreço ocorrem as causas previstas nos incisos I e III do artigo 918 do 

CPC, in verbis: “Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: I – 

quando intempestivos; II - nos casos de indeferimento da petição inicial e 

de improcedência liminar do pedido; III - manifestamente protelatórios.” No 

caso versado, a Executada, ora Embargante, já opôs embargos à 

execução, o qual foi matéria de análise na decisão de ID 3706103, 

oportunidade em que a multa diária foi reduzida para o limite máximo 

permitido pelos juizados especiais. Inconformada com tal decisão, a 

Embargante interpôs recurso inominado, no dia 01.12.2016, porém 

intempestivamente, tendo em vista que “a leitura da intimação da sentença 

pela Requerida, deu-se no dia 17/11/2016 (Expedientes – Ato de 

Comunicação). Assim, evidente que o prazo de 10 (dez) dias previsto no 

art. 42 da Lei 9.099/95 se esgotou no dia 28 de novembro de 2016.”, de 

forma que não foi recebido por este Juízo (ID 4704795). Portanto, fora 

realizado o bloqueio do valor executado, nos termos das decisões 

aprazadas (ID 11906790). Contudo, a parte Exequente opôs novos 

Embargos à Execução, alegando matéria já superada, portanto, preclusa, 

nos termos do art. 507 do NCPC. Assim, uma vez que as questões 

trazidas pela parte Executada, já haviam sido bem analisadas, e, inclusive, 

afastadas, desnecessária se mostra a repetição das razões já 

externadas, mormente diante da ocorrência da preclusão, sendo 

manifestamente protelatórios. Deste modo, a rejeição liminar dos embargos 

é medida que se impõe ao caso. Decido. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos nos embargos à execução, e, 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. Por 

consequência, DETERMINO a liberação do valor penhorado nos autos (ID 

12908388) em favor da parte exequente, em conta indicada por ela, por 

meio do petitório de ID 13093997. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 03 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-79.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSON ROBERLEI FASCINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000412-79.2017.811.0051 Polo Ativo: VERDELUB COMERCIO DE 

LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELLI - ME Polo Passivo: EDINILSON 

ROBERLEI FASCINA Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por VERDELUB COMERCIO DE 

LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELLI - ME contra EDINILSON ROBERLEI 

FASCINA objetivando cobrança de valores referente a venda de produtos. 

Devidamente citada para comparecer a audiência de conciliação conforme 

AR positivo juntado aos autos (Id 6794304), a parte reclamada não 

compareceu em audiência, conforme consta no termo (id 9520371) bem 

como não apresentou contestação, consoante registro nos autos (Id 

14322160). É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Do Mérito De início, observo que a carta de citação 

encaminhada ao endereço da Reclamada é suficiente para a regularidade 

do ato, ainda que recebida por terceira pessoa. Nesse sentido, o 

Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A correspondência ou contrafé 

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor.” Assim, apesar de devidamente citada, 

conforme AR de Citação positivo juntado aos autos (id 6794304), a 

Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 9520371), 

tampouco apresentou defesa nos autos, porém, até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (id 14322160), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 
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impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa da nota promissória anexa a inicial 

devidamente assinada pela Ré. A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor 

possui um crédito a receber do Reclamado referente à venda de produtos 

que este não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se 

anexo a inicial confissão de divida (Id 5517566) assinada pelo Réu, 

representando o montante devidamente o valor de R$ 3.500,00, 

comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não há, 

senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais) referente à compra de produto; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000219-30.2018.811.0051 Polo Ativo: JACIRA MARIA DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JACIRA MARIA 

DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face da cobrança indevida. A parte requerida 

devidamente citada (Id 12933421), compareceu à audiência preliminar 

conforme se observa do termo de conciliação juntada aos autos (id 

13478518), bem como não apresentou defesa nos autos. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, 

observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da Reclamada 

é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por terceira 

pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme consta aos autos (Id 12933421), o 

Reclamado compareceu à audiência de conciliação (id 13478518), não 

apresentando defesa, todavia, até a presente data, não firmou qualquer 

justificativa de sua ausência. Haja vista que a reclamada não compareceu 

à audiência preliminar, porém apresentou contestação, há de se decretar 

sua revelia, conforme se observa da juntada do AR de citação aos autos 

(id 12933421), operando-se os efeitos materiais e processuais conforme 

autoriza o artigo 20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo a revelia da parte Ré 

conforme determina Enunciado nº 11 do FONAJE, necessário se faz 

analise das provas carreadas aos autos pela parte Autora. Extrai-se da 

documentação acoplada a inicial que a Autora estava na iminência de ter 

seu nome e CPF negativado pela Ré junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA. Verifica-se ainda que Autora desconhece a divida 

alegando que trata-se de cobrança indevida, pois sequer manteve relação 

jurídica com a reclamada. Assim, diante da documentação acostada aos 

autos, verifica-se que a Autora assiste razão em seu pleito inicial. Assim, 

diante da documentação acostada aos autos, verifica-se que a Autora 

assiste razão em seu pleito inicial. Nesta senda, entendo que a parte ré 

deve ser responsabilizada pelo ocorrido, presumindo-se como 

verdadeiros todos os fatos alegados pela parte Autora em sua inicial. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, CPC, 

sendo que a esta foi oportunizada o exercício de sua defesa e tentativa 

de conciliação por meio de sua intimação, conforme consta no termo de 

conciliação juntada aos autos (Id 13478518). Dessa forma a parte 

reclamada deve ser responsabilizada pelo ato ilícito praticado, pois de 

forma indevida, efetuou cobrança de valores indevidos. É imperioso impor 

édito condenatório a parte reclamada, pelos danos morais ocasionados a 

parte reclamante, advindos da cobrança e negativação indevida de seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Portanto, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. II – Dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 
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passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Determino que a reclamada, retire a 

inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros 

de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-34.2018.8.11.0051
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ELIANA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000167-34.2018.811.0051 Polo Ativo: ELIANA RODRIGUES DE LIMA Polo 

Passivo: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

ELIANA RODRIGUES DE LIMA contra CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA objetivando indenização por danos morais e declaração 

de inexistência de débito em face da manutenção de seu nome no SPC 

após quitação da divida. A parte requerida devidamente citada (Id 

12862732), não compareceu à audiência preliminar, apresentando defesa 

nos autos, conforme se observa do termo de conciliação juntada aos 

autos (id 13215880). É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Mérito De início, observo que a carta de citação 

encaminhada ao endereço da Reclamada é suficiente para a regularidade 

do ato, ainda que recebida por terceira pessoa. Nesse sentido, o 

Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A correspondência ou contrafé 

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor.” Assim, apesar de devidamente citada, 

conforme consta aos autos (Id 13215880), o Reclamado não compareceu 

à audiência de conciliação (id 12862732), apresentando defesa, todavia, 

até a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De 

tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a 

reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido 

no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 do FONAJE. Todavia, a 

despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não importando 

necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da 

inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão da reclamante, 

averiguando se os fundamentos por ela expendidos possuem guarida no 

direito e na jurisprudência pátria. De fato, em primeiro plano, anoto que não 

restaram devidamente comprovados os fatos aduzidos pela reclamante, 

ou seja, observa-se que inexiste nos autos provas da quitação do debito, 

bem como algum documento que comprove o desconhecimento do débito 

pela Autora, tal como um Boletim de Ocorrência. Neste passo, entendo que 

resta evidenciado que os fatos alegados e ausência de provas não 

ampara a Autora em seu pleito, inclusive no que tange a declaração da 

inexistência do débito, tendo em vista que este possui varias inscrições 

em seu nome e CPF junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA. Assim, diante da documentação anexa a exordial e ante 

ausência de provas, o pleito inicial deve ser indeferido. II – Dano Moral A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 
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íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte não trouxe 

aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano que alega 

ter sofrido. Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar o dano 

moral sofrido em relação a inscrição de seu nome e CPF nos órgãos de 

proteção ao crédito. Todavia, em analise aos autos não se vislumbra que o 

Requerido tenha causado danos que extrapolasse a esfera moral da 

Requerente com a inscrição de seu nome e CPF junto ao SPC, já que a 

Autora possui varias inscrições em seu nome, o que presume ser este 

uma devedora contumaz. Feitas colocações do conjunto probatório fático, 

entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à 

parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário 

certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores 

e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 03 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018. Caroline Schneider 
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000010-61.2018.811.0051 Polo Ativo: ANA CLAUDIA PEREIRA CRUZ Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ANA CLAUDIA 

PEREIRA CRUZ contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva, alega 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, afirma 

serem inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação, 

aplicação da Sumula 385 STJ e condenação a litigância de má-fé. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação comercial com a parte Ré, juntando 

certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito em face da regularidade na 

contratação, afirma serem inexistentes os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. Portanto, 

inexiste qualquer documento, tal como um termo de adesão que 

demonstrasse anuência/ciência do reclamante na suposta aquisição de 

produtos ofertados e serviços pela Ré, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito do Autor. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

de outras inscrições está sendo discutida judicialmente, motivo pelo qual, 

afasto aplicação da Sumula em questão. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. II – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida consoante 

a ausência de relação jurídica com a parte Autora, efetuou cobranças, 

inclusive com inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, 

necessitava de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que 

lhe poderia ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu 

cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 
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ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. III – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido 

inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 5- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 03 de agosto de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000301-61.2018.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO SANTANA FERRAZ 

Polo Passivo: CLARO S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por FRANCISCO SANTANA FERRAZ 

contra CLARO S.A objetivando declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. A requerida em sua defesa suscita 

preliminar de impugnação da justiça gratuita, no mérito, defende a 

regularidade na contratação, juntando faturas e telas sistêmicas, afirma a 

inexistência dos danos morais, descabimento da inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento tendo em vista que 

o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 

54 da Lei 9.099/95, restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se 

a preliminar. II - Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de cobrança indevida em virtude da contratação do plano de TV 

no mês de janeiro de 2018, ocasião em que no mês março de 2018 foi 

surpreendido com uma cobrança no valor de R$ 244,89, motivo pelo qual, 

após inúmeras tentativa da resolução do problema na seara administrativa, 

pleiteia pelas vias judiciais a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. A reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito, afirmando serem inexistentes os danos morais em face 

da ausência de nexo de causalidade, informa em sua defesa a 

regularidade na contratação do plano de telefonia pós pago referente ao 

numero 66-99201-9389 – contrato nº 111046663, devidamente cancelado 

por inadimplência. Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, 

esta não trouxe aos autos nenhuma prova de que atendeu o pedido do 

autor em relação ao cancelamento da cobrança em tela, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar o cumprimento do pedido 

administrativo, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar ausência de nexo de causalidade 

não juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, 

posto que não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pelo Autor em 

relação aquisição do plano contratado que obrigasse do Autor a efetuar 

tais pagamentos, restando comprovado a negligencia da Ré em postergar 

a solicitação feita pelo Autor. No caso em tela, verifica-se que o Autor 

efetuou varias reclamações, consoante registro de protocolo descrito na 

inicial, ocasião em que a Reclamada poderia ter trazido aos autos 

gravação daquele protocolo como meio de prova, no entanto, não o fez, 

restando precluso a produção de prova. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova conforme 

autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte hipossuficiente 

no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus. Portanto, a declaração de inexistência do débito 

atribuído à parte autora é medida que se impõe. II – Dano Moral A 

controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a 
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condenação em danos morais, bem como se da respectiva conduta há 

que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a 

caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o 

nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a 

parte Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto 

que não constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu 

nome e CPF que tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo causal em 

relação ao dano moral. Não há como se acolher a pretensão da parte 

Autora. Explica-se. Em que pese restar provado que houve cobrança de 

valores não contratados, a parte autora não demonstrou de modo 

satisfatório se existia alguma restrição em seu nome por meio de certidão 

expedida pelo Órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido 

inserida pela Ré ou se existiu fatos que corroborasse com a lesão do 

direito em sua esfera moral, ocasião em que não há como se reconhecer 

que uma cobrança efetuada na forma simples tenha causado ao Autor 

danos morais passíveis de ressarcimento. Sendo assim, é possível crer 

que o fato ocorrido com este acarreta somente meros aborrecimentos. 

Não há dúvida de que a situação apresentada causa desconforto para 

qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se 

sedimentado na jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero 

dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente 

aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, 

causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se 

dirige. Recurso Especial conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; 

RECURSO ESPECIAL 2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA (1098). Data de julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no 

DJU em 02/10/2006) [grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada 

se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a 

pessoa nas relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer 

um. Portanto, não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima 

de que a Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há 

senão o da parcial procedência do pedido inicial. III - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano morais; 2- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, referente ao valor de R$ 244,89 (duzentos e quarenta e 

quatro reais e oitenta e nove centavos bem como a relação jurídica entre 

as partes; Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 

de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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1000169-04.2018.811.0051 Polo Ativo: ALISON GULOW Polo Passivo: 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT) Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

ALISON GULOW contra ENERGISA MATO GROSSO (CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT) objetivando a declaração 

de inexistência do débito, por não concordar com a cobrança abusiva no 

consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora. Contestando a 

inicial, a Reclamada aduz as preliminar de incompetência do Juizado 

Especial, no mérito, destaca que não praticou qualquer ato ilícito e 

inexistência de dano moral, que realmente houve o efetivo consumo de 

energia em face da irregularidade apontado no relógio medidor, alega 

legalidade na fatura, requerendo a improcedência da ação e condenação 

ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência 

do juizado especial não merece prosperar, tendo em vista que foram 

juntado aos autos documentos suficientes para a identificação dos 

pedidos da parte autora, restando claro a desnecessidade de realização 

de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , 

afasto a preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a preliminar. I – Mérito 

Compulsando-se os autos, nota-se que a cobrança pelo consumo de 

energia elétrica referente à unidade consumidora nº 6/2221802-8 no valor 

de R$ 2.896,37, dirigida a parte Reclamante, bem como a ameaça e corte 

de energia, advém do fato de que o mesmo teria utilizado do consumo 

efetivo de energia em sua propriedade. Alega a reclamante em sua inicial 

que a parte ré se recusa a cancelar o débito indevido da Unidade 

Consumidora, juntando faturas pagas referente aos meses de 08.2017 a 

09.2017, demonstrativo de cálculo, comprovante de entrega da carta ao 

cliente (Id 10287069), bem como a fatura que entende ser indevida (Id 

12190424) e reclamação perante o PROCON. Por outro lado, a parte Ré 

junta aos autos em sua defesa, documentos referente à cobrança da 

recuperação de consumo, assim sendo, Termo de Ocorrência e Inspeção 

nº 668287 (TOI), Demonstrativo de Cálculo relatório do INMETRO (Id 

13435324) e imagens do desvio de energia no relógio medidor de energia, 

requerendo a improcedência da ação, condenação ao pedido contraposto, 

esclarecendo que a transferência de titularidade não foi efetivada em face 

da ausência de documentos necessários, tais como, escritura do imóvel e 

distrato do contrato de locação. Primeiramente cumpre analisar a 

possibilidade da aplicação das normas do Código Consumerista ao caso. 

Em se tratando da prestação de serviço público essencial, aplica-se, 

conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e jurisprudência, o 

Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a clareza de seu artigo 

art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” como aquele que, 

entre outras atividades elencadas, desenvolve prestação de serviços. Em 

seguida, conceitua a expressão “serviço” para os fins da lei, nos termos 

seguintes: Art. 3º. [....] § 2º- Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração [...]”. Entendendo que existe 

a relação de consumo aludida, o TJMT, assim já se posicionou: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – A 

discussão travada nos autos se prende à relação de consumo 

estabelecida entre a agravada e a empresa agravante, onde uma atua 

como fornecedora de energia elétrica e a outra como consumidora de tais 

serviços, logo, tratando-se de relação de consumo, impossível a 

denunciação da lide por parte da requerida, por expressa vedação do 

artigo 88 do código de defesa do consumidor. (TJMT – AI 39693/2002 – 3ª 

C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 07.05.2003) [grifou-se]. No 

mérito, vê-se que a parte Ré assiste razão em sua defesa, tendo em vista 

que o procedimento para cobrança em face da recuperação de consumo 

adotado por esta cumpre as determinações da Resolução 414/2010 da 

ANEEL, conforme artigo 129 da referida resolução em face da juntada dos 

documentos anexo aos autos pelo autor e pela Ré (Id 13435324). Diante 

do referido caso, a inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 
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ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Neste passo, 

não é forçoso concluir que, o Laudo do INMETRO demonstrou de forma 

clara que referido medidor de consumo de energia foi reprovado em face 

do teste técnico apresentando “ligação direta no borne do medidor”, 

restando comprovado que o valor cobrado a titulo de recuperação de 

consumo, encontra-se pautado com base na Resolução 414/2010 da 

ANEEL. Por fim, resta evidenciado que a parte Ré assiste razão em cobrar 

seus créditos em virtude de recuperação de consumo nos casos de 

violação/ligação direta do medido de energia. III – Pedido Contraposto 

Quanto ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 

c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se 

enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica 

é admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face do lançamento de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 

2.896,37 demonstrando que referido pedido encontra-se respaldo para 

seu deferimento. Portanto, há de ser procedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré em face da exigibilidade do crédito. Assim, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. IV - Dispositivo 

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

IMPROCEDENTE e: 1- JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para determinar que a reclamante proceda ao pagamento do débito no 

valor de R$ 2.896,37 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e 

sete centavos); Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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1001367-13.2017.811.0051 Polo Ativo: EVERALDO ZANETTI Polo Passivo: 

MOVEIS ROMERA LTDA Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por EVERALDO ZANETTI contra MOVEIS 

ROMERA LTDA objetivando a restituição em dobro do valor pago referente 

à primeira parcela do produto defeituoso e indenização por danos morais. 

A reclamada alega na peça defensiva preliminar de incompetência do 

Juizado Especial Cível e ilegitimidade passiva, no mérito, aduz ausência de 

responsabilidade, entende pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova, afirmando serem inexistentes os danos morais, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência 

do juizado especial não merece prosperar, tendo em vista que foram 

juntado aos autos documentos suficientes para a identificação dos 

pedidos da parte autora, restando claro a desnecessidade de realização 

de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , 

afasto a preliminar suscitada pela Ré. No que tange a preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada pela recamada, esta também não merece 

acolhimento, tendo em vista que ambas responde de forma solidária aos 

danos causados aos seus consumidores, conforme preceitua o código 

consumerista, restando prejudicada a preliminar arguida. Rejeita-se a 

preliminar. II - Mérito Consta dos autos que o Autor efetuou uma compra 

junto a Requerida de 01 MAQUINA DE LAVAR COLORMAQ 15 KG LCA15 

110V na data de 01.01.2017 com valor de R$ 1.717,00 (Nota Fiscal em 

anexo), em 12 prestações no valor de R$ 247,98 (cada), ocasião em que 

referido produto foi entregue a parte autora, porém o produto apresentou 

defeito sendo enviado para assistência técnica em março de 2017, 

juntando nota fiscal, boletim de ocorrência e relatório de assistência 

técnica. A Reclamada em sua defesa sustenta ausência de prova e 

inexistência de ato ilícito e dano moral, requerendo a improcedência da 

ação por entender que agiu dentro de seu exercício regular de direito. De 

fato, em primeiro plano, anoto que restam comprovados por meio da 

documentação juntada aos autos que assiste razão a Autora. Vê-se que a 

documentação juntada à inicial comprova a compra do produto junto à 

reclamada e que não houve a solução do problema do no prazo legal, 

tendo em vista que a Ré se manteve inerte e não providenciou a 

assistência necessária para a solução do problema, conforme faz prova a 

Nota Fiscal e relatório de assistência técnica em face do envio da garantia 

anexa a inicial. Conforme art. 18, §1º, I, “não sendo o vício sanado no 

prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e 

à sua escolha; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;”. No caso dos 

autos observa-se que não houve o efetivo conserto do produto dentro do 

prazo determinado em Lei, e que a parte reclamada nada resolveu até o 

presente momento, fazendo jus a parte autora postular a restituição do 

valor pago referente a primeira parcela da prestação. Ademais a 

reclamada não juntou aos autos documento que comprova a troca, 

conserto do produto ou que este tenha sido recusado pelo Autor, 

conforme consta em sua defesa, restando prejudicada os meios de 

provas utilizados, se limitando somente em suas argumentações como 

meio de prova, o que resta inadmitido. Com essas considerações e ante a 

falha latente na prestação do serviço, deve a reclamada efetuar a 

restituição na forma simples do valor de R$ 247,98. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida não solucionou o vicio do produto no prazo legal, causando-lhes 

prejuízos. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso Cível Nº 0015953-96.2015.811.0001 

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: City Lar 

Recorrido: Diroga Cordeiro da Silva EMENTA RECURSO INOMINADO. 

CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. 

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM 

ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Havendo a compra de produto 

que apresentou vício, cujo reparo não é realizado no trintídio legal, surge o 

direito à parte de ver restituído o valor por ele despendido. 

Descumprimento contratual que ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano, pois a parte adquiriu refrigerador, o qual 

apresentou vício que impossibilitou sua utilização desde sua entrega. Deve 
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ser mantido o quantum indenizatório que foi fixado de acordo com os 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. VOTO Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: A 

sentença proferida pelo juiz leigo e homologada pelo juiz togado analisou 

com percuciência as alegações das partes e as provas constantes nos 

autos, aplicando o direito com justeza, inclusive no tocante à preliminar 

arguida. Assim, o decisum deve ser mantido pelos próprios fundamentos, 

conforme autorizado pelo art.46 da Lei nº 9.099/95. Transcrevo excertos 

da respeitável sentença: Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante adquiriu no dia 26 de dezembro de 2013 o Requerente adquiriu 

no estabelecimento da empresa ré um aparelho celular CEL-CCE MOTION 

PLUS SK 504 BRA, pagando a importância de R$ 713,02 (setecentos e 

treze reais e dois centavos), e o mesmo apresentou defeito, que não foi 

solucionado pela reclamada. A parte reclamante procurou por inúmeras 

vezes a reclamada, a fim de que consertasse o produto defeituoso, não 

sendo resolvido o problema. No entanto, mesmo diante das várias 

tentativas do reclamante, a reclamada não efetivou a troca do produto 

defeituoso e não devolveu a quantia paga pela parte reclamante. Pois bem. 

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: ?O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.? Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. [...] Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de 

fornecer serviço adequado ao consumidor. O dano moral experimentado 

pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da 

reclamada em não efetuar a substituição do produto defeituoso, bem como 

em não restituir o valor pago pela mercadoria. No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

[...] No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada, ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Com 

relação aos danos materiais, tenho que restaram demonstrados, no valor 

de R$ 713,02 (setecentos e treze reais e dois centavos). Diante do 

exposto, rejeito as preliminares suscitadas, e, com fulcro no art. 269, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, ao 

pagamento da quantia de R$ 713,02 (setecentos e treze reais e dois 

centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo pagamento. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a 

recorrente com os honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 159539620158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016). Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1 - Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) de indenização por danos morais; 2 – Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 247,98 (duzentos e quarenta e sete reais 

e noventa e oito centavos) a titulo de danos materiais; 3 - Determino que 

os valores da condenação a titulo de dano moral sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 4- Determino que os valores da condenação pelo 

dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o 

evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos igualmente do evento danoso (Súmula 54/STJ). Sem custas 

e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, em 

não havendo requerimento para cumprimento de sentença, arquive-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 03 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Comarca de Canarana
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Portaria

PORTARIA N.º 034/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

Considerando que a responsável pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento da Comarca de Canarana –MT, servidora Silete Maria 

Colombo, Técnica Judiciária, exercendo a função de Gestora 

Administrativa 3, matrícula 4059, usufruirá 20 (vinte) dias de férias no 

período de 17/07/2018 a 05/08/2018;

R E S O L V E :

 Artigo 1º - Revogar a Portaria 027/2018, deste Juízo.

 Artigo 2º - DESIGNAR a servidora LUANA FÁTIMA LUCATELLI, 

Distribuidora/Contadora e Partidora, matrícula 24000, para exercer a 

função de Gestora Administrativa 3, no período de 17/07/2018 a 

05/08/2018.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 02 de agosto de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000142-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY WILSON PEREIRA (RÉU)

VERA DIEHL PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste, bem como tome 

as providências necessárias em relação ao contido no ofício de nº 

150/2018, oriundo do Cartório do 1º Ofício desta Comarca, o qual foi 

juntado aos autos nesta data. Canarana, 3 de agosto de 2018. MARIA 

AMELIA DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34781658

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20747 Nr: 1474-24.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI, ROGERIO CRISTHIANO 

WEIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:5787-A/MT e 8.1, Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308

 Certifico para os devidos fins que, por determinação de fls. 384, procedi à 

penhora no rosto dos autos de nº 2575-86.2015.811.0029 - código 51572, 

no valor de R$ 872.199,88 (oitocentos e setenta e dois mil cento e noventa 

e nove reais e oitenta e oito centavos), atualizados em 31/10/2017, em 

favor da exequente: União - Fazenda Nacional. Canarana-MT, 02 de 

agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18187 Nr: 1409-63.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Jahn, Ironey Auxiliadora Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o exequente do teor da decisão a seguir transcrita: "Vistos. 

Verifico que já ocorreu a baixa no gravame do imóvel por parte do 

Município (fls. 394), mas há penhora no rosto do autos, e ainda execuções 

fiscais pendentes com parcelamento de débito em trâmite (códigos 7118, 

14921 e 20399), portanto, aguarde-se a regularização destas, para após, 

pela preferencia no crédito, apurar a penhora de rosto nos autos e o 

eventual residuo da presente em favor da exequente. Suspendo o feito 

até 19/12/2019, conforme o prazo de suspensão concedido naquelas EF 

(códigos 7118, 14921 e 20399).Intime-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51572 Nr: 2575-86.2015.811.0029

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

TRÊS PASSOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA -EPP, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL, CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, 

ESTABELECIMENTO VINÍCOLA ARMANDO PETERLONGO S/A, GRENDENE 

S A, GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO LOBO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PICOLOTTO VIEIRA 

- OAB:OAB/RS 95.589, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:15948, 

Carlos Joaquim de Oliveira Franco - OAB:17916/PR, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:OAB/MT 14.485, DANIELA 

APARECIDA REALE DE ANDRADE - OAB:OAB/SP 217.140, EDUARDO 

MASCARELLO - OAB:OAB/RS 77.475, EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 238.100, IGOR DE LACERDA E SCHUTZ - OAB:OAB/SP 

236.058, JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:OAB/MT 

18.900, João Tito S. Cademartori Neto - OAB:16.289-A/MT, LORENA 

MARIA PEREIRA GAÍVA - OAB:OAB/MT 19.122, Marco André Honda 

Flores - OAB:9708-A/MT, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 160.487, MAURICIO CORREA - OAB:OAB/SP 222.181, 

MICHEL SIQUEIRA - OAB:OAB/SP 247.807, Michelle Aparecida Ganho 

Almeida - OAB:38602/PR, NATALIA DANTAS MASSINE - OAB:OAB/RS 

86.476 A, NILVANA CESCA - OAB:OAB/RS 70.097, NOEMIA MARIA DE 

LACERDA SCHUTZ - OAB:OAB/SP 122124-A, RENATA BORBA TATSCH 

- OAB:OAB/RS 97.026, RENATO INVERNIZZI - OAB:OAB/RS 46.445, 

RICARDO ARNUTI VIDAL - OAB:OAB/RS 95.426, ROBERTA DRESCH - 

OAB:OAB/RS 88.561, ROBERTO BECKER MISTURINI - OAB:OAB/MT 

68.841, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:OAB/MT 13.373, VANESSA 

REGINA PIUCCI - OAB:OAB/SP 199.992, Vittor Arthur Galdino - 

OAB:13955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI SALES DE BARROS - 

OAB:20.608, Victor Rodrigo de Elias - OAB:20610-A

 Certifico para os devidos fins que, por determinação contida nos autos de 

nº 1474-24.2009.811.0029 - código 20747, às fls. procedi à penhora no 

rosto destes autos no valor de R$ 872.199,88 (oitocentos e setenta e dois 

mil cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), atualizados em 

31/10/2017, em favor da exequente: União - Fazenda Nacional. 

Canarana-MT, 02 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61642 Nr: 1908-32.2017.811.0029

 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): DAMIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, 
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EDERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - 

OAB:201485/O MT

 Vistos, etc.

 Juntem-se aos autos os documentos pendentes, conforme consta no 

sistema APOLO/TJMT. Após, defiro a cota ministerial de fls. 159. 

Expeçam-se as referidas guias de execução penal em nome dos 

apenados. Sem prejuízo, DESIGNO audiência admonitória para a data de 

08.08.2018, às 14h10min (MT). Expeça-se o necessario. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55185 Nr: 1351-79.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vitor da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por MARIA VITOR DA SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

Processo com trâmite regular neste juízo, com manifestações das partes e 

audiência de instrução.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Como preliminar ao mérito, assevera a Autarquia a prescrição de parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao feito.

 MÉRITO.

O pedido do requerente baseia-se no artigo 48, parágrafo 1, da Lei nº 

8.213/91 (Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social), onde consta 

que “os limites fixados no caput são reduzidos para 60 e 55 (sessenta e 

cinquenta e cinco anos) anos, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea “a” do inciso I, na alínea “g” do inciso V e nos incisos VI 

e VII do artigo 11”.

A requerente tem mais de 55 (cinquenta e cinco) anos (fls. 14 ).

No parágrafo 2º do mesmo artigo consta que para efeitos do disposto no 

parágrafo anterior, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido”.

 Verifica-se que os documentos de fls. 11/24 indicam que a autora 

exerceu atividade rural nos últimos 15 anos. Em especial pelos 

documentos de fls. 17/23, que indicam que o nascimento dos filhos do 

casal se deu na Fazenda Várzea da Cabra no Município de Capim 

Grosso/BA e também certidão de casamento da autora, indicando serem 

os nubentes “lavradores”.

As testemunhas, por sua vez, confirmaram que a autora tem exercido 

atividade rural nos últimos 15 (quinze) anos.

Ainda que houvesse alguma dúvida a respeito, sabe-se que em matéria 

previdenciária prevalece o princípio do “in dubio pro misero”.

 O benefício deverá ser concedido de forma antecipada, de acordo com o 

artigo 301 do NCPC, porquanto as provas produzidas são inequívocas, 

comprovando não só a condição de segurado da requerente como 

também a sua condição de ter completado a idade legal para a concessão 

do benefício e preenchendo a carência necessária. Estão presentes os 

demais requisitos previstos na norma citada, havendo fundado receio de 

dano irreparável ao requerente, caso haja demora na prestação 

jurisdicional e para se coibir abuso no direito de defesa.

ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:

- Beneficiário: MARIA VITOR DA SILVA, CPF 048.749.211-08

- Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL

- DIB: 26.11.2015

- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 (sessenta) dias para a implantação 

do benefício a partir da intimação.

- RMI: 1 (um) salário mínimo.

Notifique-se o chefe da Agência do INSS para implantação do benefício.

Após o trânsito em julgado, intime-se, primeiramente o INSS para que 

apresente os cálculos dos atrasados, e após, abra-se vista ao 

requerente.

No tocante às parcelas vencidas, a correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

INPC/IBGE após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista 

a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 

4.425/DF e pelo STJ no REsp nº 1.270.439/PR, representativo de 

controvérsia (CPC, art. 543-C). Juros de mora, a contar da citação, em 

relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às 

subsequentes, no montante de 1% ao mês até a vigência da Lei n. 

11.960/2009 e, a partir de então, nos patamares fixados pela Lei nº 

11.960/2009, isto é, no mesmo valor dos juros imputados nas cadernetas 

de poupança, inclusive com a aplicação da Lei nº 12.703/2012.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, porque no valor a ser pago 

antecipadamente ao autor não ultrapassa o teto de 1000 salários mínimos.

 Sem custas (artigo 460,”caput”, da CNGC/MT, 4ª ed.).

Honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, considerado 

os valores desde a data da entrada do requerimento administrativo, até a 

presente data (Súmula 111 do STJ, ratificada pelo AgInt no AREsp 

824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 22/08/2017, DJe 04/10/2017), ou o índice mínimo equivalente da tabela 

do artigo 85, § 3º, do NCPC

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intime-se pessoalmente a procuradoria do INSS desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 7810 Nr: 1334-97.2003.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Schwartz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando cruz Moreira - 

OAB:6799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT

 Autos n. 1334-97.2003.811.0029 (7810)

Vistos, etc.

AUTORIZO a penhora dos veículos em nome da parte executada, sendo 

que a averbação do registro da penhora deverá ser feita por meio do 

sistema informatizado RENAJUD.

Determino, acaso sejam encontrados veículos em nome da executada, que 

seja feito o completo bloqueio eletrônico do bem, para impedir a sua 

transferência, o licenciamento e a circulação.

Efetivada a inscrição do gravame judicial, deve a executada ser intimada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar a localização do bem, para 

que seja possível a consecução física perfectibilizada da penhora e a 

remoção do veículo, posto que se assim não for possível proceder, 

prejudicada encontra-se a mantença da restrição.

Não logrando êxito a busca, abra-se vista dos autos à Exequente, para 

que requeira o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 19 de julho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60272 Nr: 1163-52.2017.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDD, LID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 110810/2018

Autos de Origem: 1163-52.2017.811.0029 – Código: 60272

Solicitante/Requerente: Luiz Henrique Dill Dambroz representado por sua 

genitora Lovani Ines Dill.

Solicitado/Requerido: Oliva Dambroz.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 110810/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 03/10/2018 às 13h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 26 de junho de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28616 Nr: 120-56.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano P. de Moura - ME, Adriano Paula de 

Moura, Odair Rodrigues de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Vistos, etc.

Autorizo a penhora dos veículos em nome da parte executada, sendo que 

a averbação do registro da penhora deverá ser feita por meio do sistema 

informatizado RENAJUD.

Determino, acaso sejam encontrados veículos em nome dos executados 

que seja feito o completo bloqueio eletrônico do bem, para impedir a sua 

transferência, o licenciamento e a circulação.

Efetivada a inscrição do gravame judicial, deve a executada ser intimada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar a localização do bem, para 

que seja possível a consecução física perfectibilizada da penhora e a 

remoção do veículo, posto que se assim não for possível proceder, 

prejudicada encontra-se a mantença da restrição.

Não logrando êxito a busca, abra-se vista dos autos à Exequente, para 

que requeira o que entender de direito.

Após, conclusos para análise do pedido de consulta ao INFOJUD.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 11627 Nr: 1647-87.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Augusto Geiger Sonza, Adauto Antonio 

Sonza, Marlene Geiger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Jambiski Pinto 

dos Santos - OAB:31694/PR, José Tadeu de Bertoglio - 

OAB:32.492/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira. - 

OAB:6.005A/MT

 Vistos,

 1. Considerando que houve satisfação do débito, conforme anunciado na 

fl. 279, defiro pedido de fls. 284/284vº a fim de que seja realizada baixa da 

penhora contida na AV. 18/2018, do imóvel matriculado sob o nº 218.

2. Expeça-se mandado ao CRI local, para baixa da penhora, como 

requerido.

3. Após, retornem os autos ao arquivo.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54096 Nr: 756-80.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Manoel Loseira Rocha, ANTONHA DA SILVA 

ROCHA

 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:

 Vistos e etc...

Ao autor para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65338 Nr: 347-36.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Oliveira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WARLLEY MOREIRA DE 

SOUSA CARMO - OAB:OAB/GO 27.839

 Vistos,

 1. Atendidos os requisitos formais, cumpra-se como deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se, solicitando a 

complementação.

2. Designo para o dia 30 de outubro de 2018, às 09h40min (MT), a 

audiência para inquirição da testemunha Júlio Ferreira Lima e Cleomar 

Oliveira da Silva.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada, 

para as providências necessárias.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66578 Nr: 1202-15.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PAULA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ROSA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/GO 42.140

 Vistos,

 1. Atendidos os requisitos formais, cumpra-se como deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se, solicitando a 

complementação.

2. Designo para o dia 30 de outubro de 2018, às 10h20min (MT), a 

audiência para oitiva da vítima Renan Loch Braz.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada, 

para as providências necessárias.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65171 Nr: 263-35.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFLAVIO DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS EDIARDO GARCIA - 

OAB:OAB/SP 189.621, PAULO ROBERTO BARROS - OAB:OAB/SP 

103.033
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 Vistos,

 1. Atendidos os requisitos formais, cumpra-se como deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se, solicitando a 

complementação.

2. Designo para o dia 30 de outubro de 2018, às 10h40min (MT), a 

audiência para inquirição da testemunha Júlio César Malini Lopes.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada, 

para as providências necessárias.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 595-17.2009.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Milani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Vistos etc.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, e a certidão de trânsito 

em julgado do acordão, determino que seja confeccionada a guia de 

execução penal em nome do Acusado, que deverá ser devidamente 

instruída com as peças necessárias, devendo ser observado os termos 

do acórdão.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62694 Nr: 2512-90.2017.811.0029

 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 FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL AMORIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MARCELO BRASIL SALIBA

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66696 Nr: 1295-75.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. PORTO - ME, MARIA AUXILIADORA 

PORTO, RAIMUNDO JOSE PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 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 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42958 Nr: 1855-90.2013.811.0029

 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: Arno Volnei Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Máquinas Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Márcio Rogério Paris, para que se manifeste no 

prazo legal, acerca das correspondências devolvidas pelo motivo: não 

existe o número, encartadas às fls. 91vº.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU WEIMER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BORTOLUCCI (REQUERIDO)

MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000125-51.2018.8.11.0029. REQUERENTE: ROMEU WEIMER - EPP 

REQUERIDO: JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA SOTTA 

BORTOLUCCI Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA 

EM CHEQUE PRESCRITO, ajuizada por ROMEU WEIMER em face de JOSÉ 

ANTONIO BORTOLUCCI e MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI. A parte 

promovente alega, em suma, que é credora do Requeridos por meio de um 

cheque da Cooperativa de crédito SICREDI. O título em questão alcança o 

montante de R$ 13.350,00 (treze mi trezentos e cinquenta reais), que já foi 

insistentemente cobrado dos emissores da cártula. Por fim, verifica-se que 

a parte autora pugnou pelo deferimento do pedido de penhora de valores 

eventualmente localizados nas contas dos requeridos, sem prévia ciência 

do devedor. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o presente demanda 

carece ser emendada. Explico. A lei 7.357/85 estabelece que os cheques 

prescrevem em seis meses, contados da expiração do prazo de 

apresentação. Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da 

expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei 

assegura ao portador. Por outro lado, a ação de locupletamento, de 

acordo com o mesmo diploma legal, prescreve em 2 (dois) anos, contados 

da prescrição do título. Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente 

ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o 

não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia 

em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo 

desta Lei. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento 

sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de 

ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal, sendo, 

portanto, necessário mencionar o negócio jurídico que embasou a emissão 

do cheque. Art. 62 Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência 

do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do 

não-pagamento. Ocorre que, na hipótese dos autos, o autor não trouxe 

demonstrativo comprove a relação causal do pedido em questão. Na 

petição inicial, o autor se limitou a afirmar que seria credor do requerido, 

sem esclarecer os fatos que motivaram a emissão do cheque. Todavia, 

não foi juntado qualquer documento que vinculasse o cheque ao autor, o 

que é imprescindível para a ação de cobrança fundada em cheques 

prescritos, uma vez que estes servem apenas como indício de prova da 

relação entre as partes. Aliás, no que se refere ao cheque, a cadeia de 
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endossos/cessões não legitima o autor à condição de portadores da 

cártula. Nesse passo, não há nos autos elementos que legitimem o autor à 

condição de portador do título, ensejando a proposição da presente 

cobrança. Nestes termos, antes de receber a inicial e analisar os pedidos 

ali formulados, determino a intimação do requerente, na pessoa de sua 

Procuradora, para emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

demonstrando a relação causal pertinente à presente demanda. 

Cancele-se a audiência anteriormente aprazada. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 30 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-61.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO OSVALDO DIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010444-61.2015.8.11.0029. REQUERENTE: EVALDO OSVALDO DIEHL 

REQUERIDO: THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA Vistos, etc. 

AUTORIZO a penhora dos veículos em nome da parte executada, sendo 

que a averbação do registro da penhora deverá ser feita por meio do 

sistema informatizado RENAJUD. Determino, acaso sejam encontrados 

veículos em nome da executada, que seja feito o completo bloqueio 

eletrônico do bem, para impedir a sua transferência, o licenciamento e a 

circulação. Efetivada a inscrição do gravame judicial, deve a executada 

ser intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar a localização do 

bem, para que seja possível a consecução física perfectibilizada da 

penhora e a remoção do veículo, posto que se assim não for possível 

proceder, prejudicada encontra-se a mantença da restrição. Não logrando 

êxito a busca, abra-se vista dos autos à Exequente, para que requeira o 

que entender de direito. CANARANA, 03 de agosto de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEWRIS DENER CAMPOS DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento da r. decisão constante no ID do documento: 14542273, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo na 

pessoa do seu Procurador, acerca do inteiro teor do mesmo e da 

audiência de tentativa de conciliação, que por falta de tempo hábil para 

efetuar a citação, foi redesignada automaticamente para o dia 20/09/2018, 

às 13h50min, que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Canarana-MT, 3 de agosto de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000537-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FRANCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000537-94.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Primeiramente, indefiro o pedido 

de tutela de urgência, por não verificar a presença de nenhum dos 

requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. As alegações 

apresentadas na inicial não se mostram verossímeis, neste juízo liminar, 

em razão das incongruências entre o que consta na declaração de óbito 

da falecida e seus dados pessoais. Por outro lado, não há perigo de dano 

ou risco de resultado inútil ao processo. Presentes os pressupostos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 2 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1597 Nr: 137-35.1997.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1938-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramis Melo Franco - 

OAB:7816-B/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) DARCI MELO MOREIRA para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32601 Nr: 1989-74.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) MARLI APARECIDA DA COSTA 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37142 Nr: 3752-13.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) MARLI APARECIDA DA COSTA 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73702 Nr: 1763-59.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evangelio Costa Silva, MAURINHO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Nulfo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 7592 Nr: 524-40.2003.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRdC, LRdC, PVdC(M), TAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANA CLAUDIA GONÇALVES para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32744 Nr: 2080-67.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materiais de Construção SJ Ltda., Luiz Carlos 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT, 

Carlos Eduardo Maluf Perreira - OAB:10.407

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20248 Nr: 888-36.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicentina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156, José Antônio S. 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046, Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRE GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1117 Nr: 16-75.1995.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roder Junior.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busíquia - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Lyvia 

Chrystina Miranda Pedroso - OAB:19.654, Ussiel Tavares da Silva 

Filho - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34620 Nr: 551-76.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Frei Osvaldo Ltda, Cleyde Therezinha 

Yule Ollavarria de Melo, Ivo Olavarria de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, 

sob as penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30981 Nr: 592-77.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perminda Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRE GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30316 Nr: 371-94.2009.811.0024

 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: Andre Gonçalves Melado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilio Altino Ribeiro ( Espólio ou 

Herdeiros)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRE GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40726 Nr: 2699-26.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilney Madeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, tendo em vista a tentativa 

infrutífera de penhora "on line".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 49343 Nr: 1691-77.2012.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélia Maria Moreira Pacheco de Mello, Shirlei Souza 

Domingos Pacheco, Tatiane Fidelis de Souza, Izinei Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Corrêa Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) 

dias, sob as penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 58806 Nr: 861-77.2013.811.0024

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12747, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora acerca da sentença prolatada nos autos, em síntese, a seguir 

transcrita: "Diante do exposto, por entender não mais persistir interesse 

processual no feito, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. 

Sem custas e honorários, por serem incabíveis, uma vez não ter sido 

realizada a citação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho. Transitada 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36988 Nr: 3652-58.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando B. Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) MARLI APARECIDA DA COSTA 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68030 Nr: 3280-36.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamires Fatima Borges Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo Audiência de 

Instrução para o dia 04/10/2018, às 15h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se a ré e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso a ré ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se a acusada e seu patrono 

constituído por Diário de Justiça Eletrônico (art. 422, §1º da CNGC).

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 108619 Nr: 3412-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO DE SOUZA ALVES FERREIRA, 

MATHEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ....Outrossim, em análise a todos os documentos já juntados aos autos, 

existem indícios da autoria e materialidade do delito, motivo pelo qual, 

necessária se torna a manutenção da prisão preventiva, posto que é 

preciso criar no seio social um sentimento de segurança e reprimenda 

suficientes para demonstrar que determinadas condutas não são 

toleradas, movendo-se contra elas o aparelho repressivo estatal.Como se 

vê, a necessidade de se levar a bom termo as investigações, com o 

esclarecimento dos fatos em busca da verdade real, aliado ao fato de se 

estar diante de possibilidade concreta de reiteração criminosa, bem como, 

nesta oportunidade, não trouxe qualquer fato novo que ensejasse a 

revogação da medida, e estes são motivos bastantes para fundamentar a 

manutenção da segregação cautelar.Desta forma, inaplicável as medidas 

cautelares diversas da prisão, haja vista a fundamentação acima, sendo 

ineficaz mantê-lo, por exemplo, em sua residência se lá mesmo fazia o 

comércio ilegal de entorpecentes.CONCLUSÃO.Desta feita, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva ao pleiteante Matheus Philipe 

Neves Solon Ribeiro, mantendo a decisão que lhe decretou a preventiva. 

Intimem-se.Ciência ao MP.Aguarde-se a chegada do IP e traslade-se as 

peças essenciais àquele procedimento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99515 Nr: 5562-42.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Claret Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TURCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua 

concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) 

probabilidade do direito e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o direito 

alegado pelo autor na inicial carece, por ora, de probabilidade, em razão 
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de não ter sido juntado nenhum documento que comprovasse a relação 

negocial firmada entre o autor e a parte requerida, p. ex. contrato de 

compra e venda, comprovante de pagamento dos valores, etc. Desse 

modo, não é possível inferir, nesta quadra de cognição perfunctória, a 

boa-fé de sua posse, a qual restaria evidente apenas na hipótese de 

comprovação da avença entre as partes. Acrescento, nesse sentido, que 

os extratos bancários, isoladamente considerados, não possuem o 

condão de comprovar a referida relação negocial, ainda mais quando não 

apontado o destinatário das referidas transferências. Outrossim, é 

necessário frisar que o pedido liminar, tal qual postulado, ou seja, para o 

DETRAN/MT “entregar os documentos de licenciamento e Certificado de 

Registro de Veículo ao autor”, seria importar obrigação judicial a quem não 

é parte no feito, isto é ao DETRAN/MT, que não compõe o polo passivo da 

demanda. Ademais, não há nos autos prova de eventual negativa na 

entrega dos aludidos documentos. Assim, não se verificam razões para o 

deferimento do pedido de tutela de urgência. CONCLUSÃODessa forma, 

ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39282 Nr: 1779-52.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Dossena Grando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, Hudson Benedito da Silva, Ézio Lucio Alves de Oliveira, 

Luiz Carlos de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580, Sebastião Carlos Araujo Prado - OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Português - 

OAB:6365/MT, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35807 Nr: 1408-25.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com base no artigo 485, VI, §3° do 

CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

causa, ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa em 

face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67067 Nr: 2557-17.2014.811.0024

 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: Natalino Paulo de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente a incapacidade laborativa da parte autora, 

julgo improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez formulado por 

NATALINO PAULO DE PINHO.Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Condeno a parte autora 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 deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21847 Nr: 2462-94.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Vieira 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente nos autos, informando ter recebido os 

valores que vindicava judicialmente (fl. 180). Informa, portanto, que nada 

mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário (fl. 99), bem como já realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela 

parte exequente (fls. 175/176).

DISPOSITIVO

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil/2015.

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.: 18273 Nr: 951-95.2007.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Louback Martins Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Martins Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernesto Fernandes dos Reis - 

OAB:3810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que até a presente data o espólio ainda não conseguiu 

formalizar a venda do imóvel descrito a fl. 123, aguarde-se na Secretaria 

por 90 (noventa), findo o prazo intime-se o inventariante para prestar 

informações acerca da situação do imóvel.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10529 Nr: 1191-89.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agricola S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reneu Backes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 
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BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Andreia Zanrosso 

- OAB:31462 PR, Estevão Ruchinski - OAB:26606A-PR, Santino 

Ruchinski - OAB:26606/PR

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, na forma do art. 485, §1º, do CPC, para 

prosseguimento, indicando bens a penhora, sob pena de extinção.

Se silente, certifique-se e façam-me conclusos.

Se o exquente indicar bens, expeça-se termo de penhora, intimação e 

avaliação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40316 Nr: 2567-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Miguel de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a excluir do 

dispositivo da sentença a seguinte determinação: “Intime-se a parte 

executada para recolhimento das custas e despesas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja a respectiva quitação, 

arquivem-se os autos, fazendo constar a pendência no registro da 

Distribuição, devendo a secretaria proceder conforme a CNGC”. No 

demais, mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68213 Nr: 3410-26.2014.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADO CARVALHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. DE LARA EIRELI, MARIA FATIMA 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. M. DE LARA EIRELI, CNPJ: 

16686673000187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Requerente é micro empresa, e exerce suas 

atividades no ramo atacadista de ferragens e ferramentas, comércio 

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

agropecuário; partes e peças. A 1ª Requerida, tal seja, A. M. DE LARA, foi 

cliente da Requerente, sendo que efetuou diversas compras porém não 

cumpriu com suas obrigações de pagá-las. Razão pela qual, com base no 

artigo 1.102a, do Código de Processo Civil, a REQUERENTE socorre-se da 

presente Ação Monitória.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Indefiro o pedido de buscas de endereço, 

conforme já decidido anteriormente. Ademais, cumpra-se a citação por 

edital, conforme já deferido em 25.9.2015.Desde já, caso a parte requerida 

não manifeste e/ou apresente defesa no prazo assinalado (o que deverá 

ser certificado), com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

nomeio a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial da parte 

requerida (citada por edital e revel), a qual deverá ser intimada para 

apresentação de contestação no prazo legal. Apresentada a 

manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte adversa para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.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, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 18 de julho de 2018

Madalena de Moraes Savassa Neves Escrevente Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87074 Nr: 4192-62.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Loureiro Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do oficial de justiça retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000162-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO GOERTZ XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO MURARO SILVA OAB - MT12130/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1000162-93.2018.811.0024 Vistos, etc. CÉLIO GOERTZ XAVIER e 

MARLENE ZAROUR XAVIER ajuizaram ação de obrigação de fazer em 

desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. Narram os autores na 

inicial terem adquirido o imóvel denominado Lote 10, do Loteamento 

Mamede Roder, de Xisto Antônio da Silva. Informam na inicial que o 

referido imóvel seria decorrente da matrícula n° 1.208, oriunda do Cartório 

do Sexto Ofício, da Comarca de Cuiabá/MT, denominado Fazenda Brasil 

Hospitaleiro, os quais teriam sido objeto de venda para a empresa 

demandada. Indicam que a área de posse dos requerentes estaria 

inteiramente inserida no perímetro da propriedade de matrícula n° 9.406 da 

empresa demanda, a qual não teria sido separada da matrícula originária. 

Noticiam terem celebrado com a requerida, no ano de 2000, termo de 

recebimento de imóvel rural com benfeitoria, no qual se fez constar ser de 

responsabilidade da empresa Furnas a transferência do domínio dos 

imóveis, providência esta não atendida até a presente data. Postulam, ao 

final, o deferimento de medida liminar para que “a empresa promova a 

averbação do memorial descritivo constante do documento do Cadastro 

Ambiental Rural em nome dos requerentes, cessionários da obrigação de 

fazer”. É o relatório. Decido. No que tange ao pedido de tutela de urgência, 

são necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando a inicial, observa-se que, 

de fato, foi celebrado entre a empresa demandada e o antigo proprietário 

termo de recebimento de imóvel rural e benfeitorias por parte da empresa 

Furnas Centrais Elétricas S/A, na qual consta expressamente que a 

titularidade do imóvel seria fornecida oportunamente. Contudo, conquanto 

tenha constado no termo obrigação pela requerida em promover o 

necessário para a transferência registral do imóvel em questão, é certo 

que a averbação do memorial descritivo constante no Cadastro Ambiental 

Rural, tal qual apresentado, não se mostra prudente, já que o referido 

documento foi produzido unilateralmente pela parte autora. Ademais, nele 

consta área descrita de 31,9680 hectares, enquanto que o instrumento no 

qual se funda a obrigação tem por objeto a área do imóvel de 15,000 

hectares. Desse modo sua averbação, em sede liminar, mostra-se 
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desarrazoada e de forma prematura, já que, em razão das diferenças de 

áreas, as alegações, neste juízo perfunctório, mostram-se inverossímeis 

para o efeito de que seja determinada a transferência em sede liminar. 

Ademais, por outro lado, não cuidaram os autores em demonstrar que, em 

decorrência da ausência de transferência de domínio, haja perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, o qual não restou sequer 

mencionado na exordial. Desse modo, sem desnecessárias delongas, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência se impõe. CONCLUSÃO 

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Cite-se e intime-se a parte requerida pessoalmente (art. 695, 

§3°, CPC/2015), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e 

realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC/2015). O mandado de citação 

deverá conter 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, §1°, CPC/2015). 

Advirta-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015). Intime-se a 

parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015). Consigne-se que, não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da 

audiência de conciliação (art. 335, I, CPC/2015), ou, do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida a 

não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC/2015). Contestada a ação (arts. 350 e 351 

CPC/2015), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 30 de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000377-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE BEVILACQUA DE GODOY (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1000377-69.2018.811.0024 Vistos, etc. ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ajuizou ação de constituição de servidão 

administrativa com pedido liminar em desfavor de JUDITE BEVILÁCQUA DE 

GODOY. Aponta, em síntese, a necessidade de construção e ampliação 

da linha de distribuição de energia elétrica 138 KV, com aproximadamente 

31,11 km de extensão, a interligar a Subestação Casca II à Subestação 

Chapada dos Guimarães, de modo que para tanto, é imprescindível a 

instituição de servidão administrativa em imóvel da parte requerida. Afirma 

que, após aprovação do projeto originário e elaboração de laudo técnico 

das propriedades atingidas pela construção, teria procurado a requerida 

para pagamento do valor referente à indenização, apontado na 

oportunidade o montante de R$ 22.200,88 (vinte e dois mil duzentos reais 

oitenta e oito centavos), o qual não fora aceito pela requerida. Informa que 

em razão da negativa da requerida em autorizar a instalação da rede de 

energia em sua propriedade estaria impossibilitada de dar início aos 

serviços, descumprindo, portanto, determinação da Agência Nacional de 

Energia Elétrica, o que também, por outro lado, afetaria significativamente o 

interesse público consubstanciado na necessidade de ampliação e 

distribuição do serviço de energia elétrica. Sustenta, portanto, estarem 

presentes os requisitos para a imissão na posse, mediante o depósito do 

valor apurado administrativamente, uma vez haver declaração de urgência 

reconhecida na Resolução autorizativa n° 6.634/2017 da ANEEL, razão 

pela qual postula seja deferida liminar nesse sentido. Em despacho 

inaugural, foi determinada a vinculação da guia de custas processuais aos 

presentes autos, providência atendida pela parte autora. É o relatório. 

Decido. Para a imissão da posse do imóvel no caso em questão, conforme 

previsto no art. 15 do Decreto-Lei n° 3.365/1941, é necessário o 

cumprimento de dois requisitos, a saber: a declaração de urgência e o 

depósito da quantia arbitrada administrativamente pelo expropriante. No 

entanto, conquanto alegue a autora existir urgência na instituição da 

servidão administrativa, a qual, é certo, restou declarada no art. 3°, I, da 

Resolução Autorizativa n° 6634/2017 da ANEEL, o pedido de imissão na 

posse foi formulado em 23.4.2018, quando já havia transcorrido mais de 

120 (cento e vinte) dias da data da declaração da urgência (19.9.2017), o 

que desqualifica a aviventada urgência, de modo a obstar o deferimento 

da liminar (art. 15, §3° do Decreto n° Decreto-Lei n° 3.365/1941). “Art. 15. 

Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de 

conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará 

imití-lo provisoriamente na posse dos bens; § 1º A imissão provisória 

poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito a) 

do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor 

locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; b) da quantia 

correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel 

sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor 

cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano 

ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal 

imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere 

o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do 

depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente 

o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. § 

2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o 

expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo 

improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. § 3º Excedido o prazo fixado no 

parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.” (sem grifo no 

original) Nesse sentido é a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. 

FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO. 

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. 

DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 

CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 15, §2º, 

DO CITADO DIPLOMA LEGAL. 1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal 

de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados 

pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 2. Ademais, 

a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, 

caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de 

pagamento integral. Precedentes do STJ. 3. A lei fixa o prazo de 120 dias, 

a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao 

juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio 

decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação 

de desapropriação. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ, Segunda 

Turma, REsp 1234606/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 4/5/2011 – 

sem grifo no original) Portanto, resta evidente que quando do ajuizamento 

da demanda, já havia transcorrido o prazo legal para requerimento da 

imissão, já que a resolução autorizativa na qual foi declarada a urgência 

data de 19.9.2017, ao passo em que a ação somente foi proposta em 

29.5.2018, razão pela qual o indeferimento da liminar se impõe. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, indefiro o pedido liminar de imissão na 

posse. Cite-se e intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, devendo o 

ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC/2015). 

Advirtam-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015). Intime-se a 

parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC/2015), ou, do protocolo 

do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer 

às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida 

a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC/2015). Advirta-se à parte requerida que a 

‘contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 358 de 740



impugnação do preço’ (art. 20 do Decreto-Lei n° 3.365/194). Em caso de 

citação por mandado, deverá a parte requerida informar ao Sr. Oficial de 

Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado no 

mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Havendo acordo, retorne o feito em conclusão. 

Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 27 

de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000673-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000673-91.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido 

de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 

do CPC/2015. Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se 

o necessário no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se 

enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do CPC. No que tange ao pedido de 

tutela de urgência, são necessários para sua concessão, conforme art. 

300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, 

considerando os elementos de cognição existentes nos presentes autos, 

constata-se que não se faz presente, prima facie, a probabilidade do 

direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível que a prova 

testemunhal complemente a documentação existente nos autos no sentido 

de comprovar o implemento de todos os requisitos legais necessários à 

concessão do benefício almejado. Desta feita, indefiro o pedido de 

concessão de tutela de urgência. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes 

do CPC), devendo na oportunidade especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade. Contestada a ação, intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 

e 351 CPC), quando deverá, de igual modo, apresentar as provas que 

pretendem produzir. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 30 de julho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000281-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA MERCES DA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Autos n° 

1000281-54.2018.811.0024 Vistos, etc. Trata-se de busca e apreensão 

ajuizada pelo BANCO PAN S/A em desfavor de LÍDIA MERCÊS DA 

PAIXÃO, pelos motivos declinados na inicial. Em 15.5.2018, foi determinada 

por este juízo a juntada da guia de recolhimento das custas processuais, 

devidamente vinculada. Posteriormente, apresentou o autor a juntada da 

guia de recolhimento apresentada com a exordial. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, infere-se que a 

parte autora não atendeu a determinação de emenda, mais 

especificamente para que promovesse a vinculação da guia das custas 

processuais, já que apenas juntou aos autos cópia da referida guia já 

apresentada aos autos, a qual, repita-se, não estava vinculada ao 

presente feito. Assim, o indeferimento da inicial se impõe, conforme 

disposto no art. 2° do Provimento nº 22/2016-CGJ, que dispõe nos 

seguintes termos: “Art. 2º. A própria parte, por intermédio de seu 

procurador, após a distribuição da inicial na forma do "caput" do art. 22 da 

Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, deverá promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas, das taxas judiciárias, 

das despesas judiciais e da verba indenizatória do oficial de justiça ou 

despesas postais ao processo eletrônico. § 1º. A emissão de guia de 

distribuição está disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica, 

conforme documento em anexo, sendo obrigatória a inclusão do número 

do processo distribuído. § 2º. Após a emissão da guia, ela deverá ser 

juntada ao processo distribuído, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

minutos. § 3.º O gabinete do Magistrado, ao receber a petição inicial, 

verificará se a guia emitida está juntada ao processo e se o valor da 

causa inserido na inicial corresponde ao indicado na guia emitida. § 4.º 

Não sendo juntada a guia, e não sendo o caso de deferimento da 

gratuidade prevista na Lei n. 1.060/50 e art. 98 do CPC/2015, será 

determinada a juntada da Guia, acompanhada de comprovação do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido pelo art. 290 do CPC/2015.” 

(sem grifo no original) Dessa maneira, o cancelamento da inicial se impõe, 

nos termos do art. 290 do CPC, com a consequente extinção do processo, 

consoante art. 485, I, do CPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

nos artigos 290, 321, parágrafo único, e 330, IV do CPC, indefiro a petição 

inicial e, por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito, o presente 

processo, o que faço com fundamento no art. 485, I e III, do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de julho de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1771 Nr: 290-63.2000.811.0024

 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: SBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Nunes da Cunha Neto - 

OAB:3146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hernan Escudero Gutierrez - 

OAB:4344-A

 Certifico em atenção da petição de fl. 545/546, que a intimação de f. 542 

foi enviada e publicada corretamente para a parte Requerida, conforme 

certidão transcrita: “Certifico que o movimento "Certidão", de 06/06/2018, 

foi disponibilizado no DJE nº 10271, de 08/06/2018 e publicado no dia 

11/06/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: João Nunes da Cunha Neto - OAB: 3146, representando o polo 

ativo; e Hernan Escudero Gutierrez - OAB: 4344-A, representando o polo 

passivo”. Vale ressaltar que, quando o Sistema publica a intimação, 

constam os representantes do Polo Ativo e passivo, porém a certidão 

prevalece tão somente para intimação da parte requerida (devedora), 

conforme decisão de fl. 530.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77372 Nr: 65-81.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimar Rodrigues da Costa, Maria Aparecida da Silva 

Souza, Wellita Cristina de Souza, Onesio Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198 - MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, constata-se não ser o caso de deferir o pedido de 

busca e apreensão, na medida em que, tão somente pelo fato de não ter 

sido juntados, significa que existam os documentos solicitados.

Saliento que compete à parte requerida, assim como à sua procuradoria o 

mínimo de zelo no tocante ao cumprimento das ordens judiciais, de forma 

que, em caso de eventual impossibilidade de atender a determinação, nos 

moldes alinhavados, deve, pelo menos, apresentar as suas justificativas 

para cada um dos documentos requisitados e não simplesmente silenciar, 

como foi feito.

Diante do exposto:

I. INDEFIRO o pedido de busca e apreensão dos documentos.

II. Determino a intimação pessoal do chefe do poder executivo do Município 

requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste ao feito cópias:

A. Dos documentos relativos a eventual certame realizado para admissão 

de cada um dos autores, especialmente os editais;

B. Dos respectivos resultados e homologação, especialmente editais.

 III. Advirta ao Chefe do Poder Executivo que DEVERÁ, em caso de 

eventual impossibilidade de atender item II, apresentar, de maneira 

circunstanciada e individualizada (cada um dos autores), as razões que 

redundaram na sua postura.

 IV. Esclareça ao Chefe do Poder Executivo que deverá atender a ordem 

judicial no prazo assinalado, sob pena de:

 A) ser requisitada a instauração de procedimento policial para a apuração 

de eventual crime de prevaricação ou desobediência (Código Penal, 

artigos 319 e 330);

 B) ser remetida cópia dos autos ao Ministério Público Federal para o 

eventual ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra o 

servidor recalcitrante, nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei n° 

8.429/1992.

 O mandado de intimação deverá ser assinado por este Magistrado.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. 

Eventual silêncio deverá ser certificado.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 16890 Nr: 1473-59.2006.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHCR, JPdC, JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joslaine Santos de Souza - 

OAB:8597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 manifestar nos autos acerca do contido na certidão de 

fl.177

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78046 Nr: 377-57.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Versa o presente feito sobre ação previdenciária em que o dependente, 

que teve seus pedidos julgados procedentes, se trata de ANDRÉ LUIZ DA 

SILVA SOUZA, desta feita, não é pertinente o embaraço criado pela 

autarquia em virtude da ausência de certidão de casamento de pessoa 

que não é a destinatária do benefício.

Conclusão.

I. Assim sendo, intime-se o INSS, por intermédio de seu Gerente da 

APS-ADJ de Cuiabá, para, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) 

horas, comprovar nos autos o cumprimento da ordem judicial de 

implantação do benefício à parte autora, sob pena de:

 a) ser requisitada a instauração de procedimento policial para a apuração 

de eventual crime de prevaricação ou desobediência (Código Penal, 

artigos 319 e 330);

 b) ser oficiado ao órgão disciplinar competente para a abertura de 

procedimento administrativo visando a apuração/aplicação de sanção 

disciplinar contra o servidor recalcitrante;

 c) ser remetida cópia dos autos ao Ministério Público Federal para o 

eventual ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra o 

servidor recalcitrante, nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei n° 

8.429/1992.

 II. O mandado de intimação deverá ser instruído com cópia da sentença, 

de eventual acórdão, certidão de trânsito em julgado, documentos 

pessoais da parte autora e outros que ainda se fizerem necessários para 

o cumprimento da medida.

O mandado de intimação deverá ser assinado por este magistrado.

Fica vedado ao oficial de justiça, em qualquer hipótese, o cumprimento do 

mandado na pessoa do procurador do INSS.

III. Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento da determinação, tragam 

os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68601 Nr: 3606-93.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, verifica-se que restou parcialmente frutífera a 

penhora de dinheiro, via Bacenjud, em conta bancária da parte executada 

(extrato anexo).

II. Desta feita, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos termos do art. 854, §3º, do CPC/2015 

(Provimento nº 68/2018/CNJ).

III. Decorrido o prazo mencionado no item anterior, com ou sem 

manifestação, tragam os autos conclusos. O silêncio deverá ser 

certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75120 Nr: 2457-28.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária M A II Ltda, Liberti Rodrigues de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO PARMEGIANI - 

OAB:74424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 Vistos, etc.

I. Considerando a necessidade da oitiva de testemunhas deprecadas, 

concedo prazo de 60 (sessenta) dias para as referidas oitivas.

II. Após, conclusos para devida análise.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76209 Nr: 2922-37.2015.811.0024
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herivelton Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido veiculado pela defesa e encampado pelo Ministério 

Público em parecer datado de 28.12.2017. Desta feita, com fulcro no art. 

7º, do CPP, oficie-se à autoridade policial para que proceda, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA, à reprodução simulada dos fatos, encaminhando-se, 

incontinente, o relatório dos trabalhos a este Juízo.

 O Delegado deverá informar a data com a antecedência necessária para 

que sejam intimados os acusados, suas respectivas defesas, bem como o 

Ministério Público, o que determino desde já.

II. Por ocasião da diligência, a Autoridade Policial deverá levar em 

consideração, inclusive, os vídeos que foram objeto de perícia (laudo 

pericial nº 2.12.2015.20072-01).

Para tanto, caso a mídia digital tenha sido encaminhada para ser arquivada 

neste Juízo, deverá ser extraída cópia e encaminhada ao Delegado de 

Polícia, mantendo-se a original.

III. Designo o dia 16.10.2018, às 13h30m, para a realização de audiência 

de instrução e julgamento.

IV. Intime(m)-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela(s) 

defesa(s), residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

 V. Intime(m)-se o(a,s) acusado(a,s), seu (s) advogado (s), caso 

existente no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta 

última, se for o caso.

VI. Havendo testemunhas que sejam integrantes das Polícias Militar e Civil, 

a senhora gestora deverá assim proceder:

a) Os Policiais Militares deverão ser requisitados (art. 221, §2º, CPP).

b) Os Policiais Civis deverão ser intimados pessoalmente, devendo a data 

da audiência ser comunicada ao chefe da repartição que servirem, nos 

termos do art. 221, §3º, do CPP.

VII. Requisite(m)-se o(a,s) réu(s), caso esteja preso.

VIII. Expeça-se o necessário.

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96133 Nr: 4035-55.2017.811.0024

 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: Alcrene Soares Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, não é desarrazoado concluir que pode ter ocorrido 

erro material na emissão da segunda via da certidão de nascimento da 

autora.

Deste modo, determino seja expedido ofício ao Cartório de Registo Civil do 

Município de Nova Brasilândia, determinando que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste ao feito cópia Termo nº 6.696, lavrado à fl. 97, do livro nº 08.

Instrua o ofício com cópia da certidão de nascimento em nome da autora e 

da segunda via.

 Advirta ao cartorário que, caso constate o equívoco na transcrição do 

nome da autora na segunda via da sua certidão de nascimento, deverá 

acostar ao feito, no mesmo prazo, INDEPENDENTEMENTE DO 

RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, a 2ª via da certidão de nascimento da 

autora, com os dados corretos.

Em caso de inobservância do prazo assinalado, será encaminhada cópia 

dos documentos ao Juiz Diretor do Foro para instauração de procedimento 

para apuração de eventual falta administrativa.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. 

Eventual silêncio devera ser certificado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41977 Nr: 189-06.2012.811.0024

 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: Avanilci Sampaio, Jorge Kaupatez, Victor Manoel 

Monteiro da Silva, Mario José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:4.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dar prosseguimento ao feito tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo de fls.289

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82235 Nr: 2033-49.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARDOSO DE ARAÚJO FILHO, Dalva Beatriz 

Malhado Ferraz Cardoso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.639, § 2º, do Código Civil e art. 

734, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para 

determinar a alteração do regime de bens do casamento dos requerentes, 

o qual passará a ser Regime de Separação Total de Bens.Por 

consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Sem custas e honorários.Transitada em julgado:I. Expeça-se, 

ao cartório de registro civil competente, o pertinente mandado de 

retificação no registro objeto do pedido, observando o disposto no art. 

734, §3º, do CPC.II. Expeça-se mandado ao cartório de registro de imóveis 

da Comarca de Chapada dos Guimarães, a fim de que se procedam aos 

respectivos registros e averbação em matrículas de eventuais imóveis 

existentes de titularidade dos requerentes, conforme dispõe o art. 167, I, 

item 12 e inciso II, item 1, da Lei nº 6.015/73.III. Após, arquivem-se.IV. 

Expeça o necessário.V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 58014 Nr: 668-62.2013.811.0024

 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 Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a Certidão do Oficial de Justiça 

de fls.79

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31762 Nr: 1170-40.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olegario Pedro de Alexandre
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por OLEGARIO PEDRO DE 

ALEXANDRE, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

pelos motivos narrados na inicial.

À fl. 90, a parte autora pleiteou a desistência da ação.

Intimado a se manifestar quanto ao pedido, o INSS silenciou (fl. 92verso).

É o relatório.

Decido.

Diante da ausência de manifestação do INSS quanto ao pedido 

desistência, presumo a anuência (fl. 92verso).

Desta feita, homologo a desistência da presente ação para os fins do 

artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do 

CPC/2015).

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO ANTONOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENETTI (REQUERIDO)

CEDILA BENETTI (REQUERIDO)

CÉSAR BENETTI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada 13/09/2018 Hora: 13:30 , devendo comparecer acompanhado 

de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos Guimarães-MT, 2 de agosto 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-59.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 14402513, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 2 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010504-83.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BERNUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010504-83.2014.8.11.0024. REQUERENTE: IRENE BERNUCCI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O trâmite deste processo 

obrigatoriamente deve ser sobrestado, em face da decisão prolatada no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, em 

20/07/2017, em que restaram suspensos os processos pendentes 

referentes às ações de cobrança de diferença de URV. Ante o exposto, 

opino pela suspensão do curso deste processo até decisão do Egrégio 

Tribunal de Justiça sobre a controvérsia, devendo os autos permanecer 

em Secretaria. Decisão sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão elaborada pelo Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de julho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001232-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA GOULART DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001232-93.2018.8.11.0009 REQUERENTE: 

ZULMIRA GOULART DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

COLIDER Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “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: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 362 de 740



mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 02 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000850-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

SIMONE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

EVA MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANA MIRANDA DE MATTOS (REQUERENTE)

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

ALEX BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA TERRA OAB - MT17242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000850-03.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO, ANA MIRANDA DE MATTOS, EVA 

MIRANDA DE SOUZA, SIMONE BARBOSA DE SOUZA, ADRIANO 

BARBOSA DE SOUZA, ALEX BARBOSA DE SOUZA INVENTARIADO: 

APARECIDO MIRANDA Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “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: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 02 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110583 Nr: 788-77.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOMINGOS BAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:MT 

11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:OAB-MT 13.051

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 14, encaminhe-se a presente carta 

precatória em caráter itinerante à Comarca de ITAÚBA, para que seja 

cumprida a finalidade da presente missiva.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109500 Nr: 56-96.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEORGENES FREDY RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063/MT, RODRIGO 

DE F. SARTORI - OAB:15.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Vistos.Não obstante os valiosos argumentos da parte executada, 

INDEFIRO seus pedidos de fls. 22/28.Inicialmente, ressalta-se que a 

competência deste Juízo limita-se ao cumprimento da carta precatória, cuja 

finalidade é proceder à alienação do imóvel matriculado sob o nº 15829 no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Colíder, conforme termo 

de penhora e auto de avaliação anexos, nos termos do art. 845, § 2º, do 

NCPC (fl. 03).Daí porque o pedido de baixa ou cancelamento das 

averbações e penhoras existentes sobre os bens da parte executada 

desbordam dos limites de atuação deste Foro, sob pena de violação ao 

princípio do juiz natural.De outro lado, ao revés do que defende a parte 
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executada, desnecessária nova avaliação do imóvel que será levado à 

hasta pública.É que o auto de avaliação acostado à missiva foi realizado 

há menos de um ano, datado que está de 25 de agosto de 2017, sem falar 

que a diligente Leiloeira Judicial já procedeu à atualização do valor da 

avaliação do imóvel em R$ 2.519.169,17 (dois milhões, quinhentos e 

dezenove mil, cento e sessenta e nove reais e dezessete centavos), 

conforme se vê à fl. 102.Ademais, eventual irresignação em relação a tais 

valores deveria ter sido arguida no momento processual oportuno, ou seja, 

quando da ciência da avaliação feita pelo Juízo deprecante, nos termos do 

art. 917, § 1º, do NCPC.Quanto ao pedido de majoração do lance mínimo de 

50% (cinquenta por cento) para 70% (setenta por cento), melhor sorte 

não lhe assiste, pois que tal patamar observa a patamar fixado no art. 891, 

parágrafo único, do NCPC, não havendo motivo concreto para a almejada 

majoração, sopesada a natural dificuldade de alienação de tal bem, pois 

que situado 60 km (sessenta quilômetros) distante da zona urbana, 

ostentando vários morros de pedras espalhados em vários pontos com 

média e alta declividade, consoante o aludido auto de avaliação realizado 

em 25 de agosto de 2017.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000736-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI PANIZON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000110-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA DOLORES FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000107-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GONZAGA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000135-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000620-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-72.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CIDRAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000873-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GENETE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 
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Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000826-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA APARECIDA PLACIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA SIMPLICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000810-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DOS REIS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000920-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 366 de 740



INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000942-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000867-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA TEIXEIRA DE AGUILAR CANGUCU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001015-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518 Nr: 569-65.1998.811.0009

 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: OSCAR NUNES DA SILVA, WESLEY CARRETERO, 

OSCAR FELIPE CARVALHO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERENTE devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 137,84 (cento e trinta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos), sendo que cada parte ficará responsável pelo 

pagamento de 33,33% ou seja R$ 45,95, devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guia gerada pelo site, conforme a espécie.

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos 

cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3216 Nr: 1067-30.1999.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. PERINA - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERENTE devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 402,68 (Quatrocentos e dois reais e sessenta e 

oito centavos), devendo promover o recolhimento e comprovar, perante a 

Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, 

no endereço constante do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores 

retro mencionados deverão ser recolhidos em guia gerada pelo site, 

conforme a espécie.

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos 

cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10705 Nr: 174-68.2001.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR FELIPE CARVALHO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERENTE devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 331,40 (Trezentos e trinta e um reais e quarenta 

centavos), devendo promover o recolhimento e comprovar, perante a 

Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, 

no endereço constante do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores 

retro mencionados deverão ser recolhidos em guia gerada pelo site, 

conforme a espécie.

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos 

cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873 Nr: 921-23.1998.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. PERINA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDO devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 246,73 (Duzentos e quarenta e seis reais e 

setenta e três centavos), devendo promover o recolhimento e comprovar, 

perante a Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca 

de Colíder, no endereço constante do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. 

Os valores retro mencionados deverão ser recolhidos em guia gerada pelo 

site, conforme a espécie.

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos 

cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 9581 Nr: 1561-55.2000.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERLON GILSON MOREIRA COELHO (Espólio de), 

SANDRA PELISSARI MONTEIRO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMARA RÉGIA FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14559/MT, 

DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO- OAB/MT.14.559 , para que no prazo de 05(cinco) dias recolha 

a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx)a diligência do Sr. Oficial de Justiça, a fim de cumprir o 

mandado de PENHORA/AVALIAÇÃO expedio nos autos. Autos à 

disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57408 Nr: 1691-59.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE CIRINI MIGUEL SAUGO

 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(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94754 Nr: 2530-45.2015.811.0009
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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: NEUSA FELIZARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 3691-61.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82302 Nr: 3336-85.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782/MT, ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tathiane Lemos Ibanez 

Barbosa - OAB:5634/MT

 INTIMAÇÃO da Parte Exequente na pessoa de seu(a) Advogado(a), para 

no prazo de 05(cinco) dias, manifestar se concorda com o cálculo 

apresentado às fls. 236/237.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93065 Nr: 1365-60.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83935 Nr: 1305-58.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Aparecida de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos de fls. 99, 

juntados aos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50973 Nr: 1706-96.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Nair Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1 - Ante o petitório de fl. retro, apresentado pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar pelo que entender de direito, 

no prazo de 15 dias.

2 - Após, façam os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83065 Nr: 422-14.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1 - Ante o petitório de fl. retro, apresentado pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar pelo que entender de direito, 

no prazo de 15 dias.

2 - Após, façam os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50740 Nr: 1457-48.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 1 - Ante o petitório de fl. retro, apresentado pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar pelo que entender de direito, 

no prazo de 15 dias.

2 - Após, façam os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83340 Nr: 694-08.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANESSA RODRIGUES ARGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR DE ALMEIDA SOUZA, CLINICA DE 

CIRURGIA PLÁSTICA ALMEIDA LTDA, HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO 

REI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA MONIS 

- OAB:62953, Erli Henrique Garcia - OAB:PR 20.979, IVAN MARTINS 

TRISTÃO - OAB:36470, JULIANA STOPPA ARAGON PANOSSO - 

OAB:40.438

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

designo perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 

09h, sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

encaminhando-os ao setor de expedição, para que (1) intime o advogado 

da parte autora e da parte requerida da referida perícia, via DJE, bem 

como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes Técnicos, no prazo 

de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do Código de Ritos), bem 

como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se mandado de intimação 

da PARTE AUTORA para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar os documentos pessoais; 

(4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58753 Nr: 376-59.2012.811.0009

 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: INDUSTRIA CERÂMICA NORTÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes, do retorno dos autos do TJM a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112185 Nr: 1814-13.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

da defesa técnica do acusado, e sabendo que a Defensoria Pública local 

não comparece aos atos de carta precatória que possuem advogado 

constituído, NOMEIO para o ato o Núcleo de Práticas Jurídicas 

FACIDER/FACIJUR, representado pela advogada Dra. Elisangela Dinarte 

Soares.Considerando. 2) Acolho o pedido da defesa, diante da certidão de 

fl. 15 e assim, DEVOLVA-SE a presente missiva à Comarca de origem, 

ressaltando que esse juízo está disponível para eventuais novos atos”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109531 Nr: 79-42.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR GONÇALVES PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Certidão de tempestividade

CERTIFICO e dou fé que tanto o recurso de apelação de fls. 253/267 

interposto pelo Ministério Público, bem como o de fls. 268/274 interposto 

pela defesa são TEMPESTIVOS.

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos da Portaria n. 001/2017 - GAB, item XVI, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de abrir vista a defesa para que, no prazo legal, 

apresente suas contrarrazões recursais, e após ao Ministério Público para 

também apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112113 Nr: 1773-46.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON BARRETO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos n°. 1773-46.2018.811.0009 – Código n°. 112113

Despacho

Vistos, etc.

1) Anoto que foram prestadas as informações requestadas nos autos do 

HC nº. 1008360-94.2018.8.11.0000, da 3ª Secretaria Criminal do TJMT (fls. 

96/98), conforme documento anexo.

2) No mais, cumpra-se as determinações anteriores.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 02 de agosto de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 54199 Nr: 1636-45.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO NASCIMENTO FERREIRA DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1636-45.2010.811.0009 – Código nº. 54199

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, e considerando que foi declarada nula a sentença 

condenatória, bem como reconhecida a prescrição da pretensão punitiva 

do Estado, com a consequente extinção da punibilidade do acusado, 

ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 01 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84350 Nr: 1747-24.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Autos nº. 1747-24.2013.811.0009 – Código nº. 84350

Despacho

Vistos, etc.

1. O réu Arlindo Pereira de Souza foi condenando a pena 07 (sete) anos, 

07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado 

(fls. 222/228), não havendo alteração em grau recursal (fl. 298-v), já com 

trânsito em julgado (fl. 301).

Assim, DETERMINO a expedição de mandado de prisão em desfavor do 

réu, com as anotações de praxe.

 Considerando que o acusado encontra-se recluso no presídio de 

Sinop/MT, EXPEÇA-SE Carta Precatória para cumprimento da prisão.

2. Regularizada a prisão dê-se cumprimento as deliberações anteriores.

3. Não sendo possível o cumprimento imediato do mandado, conforme item 

1, AGUARDE-SE o cumprimento no arquivo provisório.

 Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 1º de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93197 Nr: 1463-45.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARICIO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1463-45.2015.811.0009 – Código nº. 93197

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos e comunicações 

necessárias, atentando-se à reforma do decisum em sede recursal, 

conforme se vê nas fls. 222/230.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Colíder-MT, 01 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86699 Nr: 191-50.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº. 191-50.2014.811.0009 – Código nº. 86699

Despacho.

Vistos, etc.

1. Diante da absolvição do réu, RESTITUA-SE a fiança (fl. 27).

 2. INTIME-SE o réu para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, os dados 

bancários necessários ao levantamento do valor. Saliento que a inércia 

ocasionará a perda do valor em favor da União.

3. Não sendo o réu encontrado, desde já, DETERMINO a intimação por 

edital.

4. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 01 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112172 Nr: 1809-88.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR ANTONIO ALVES CORDEIRO, EDIAN 

DA SILVA CARDOSO, ROGERIO PEREIRA VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bethânia Guimarães Costa e 

Silva - OAB:MG. 89885

 Autos nº. 1809-88.2018.811.0009 – Código nº. 112172

Despacho.

Vistos, etc.

1. Conforme certidão de fl.17 devolva-se à origem.

2. Cancela-se audiência outrora aprazada.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 02 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RIBEIRO SALLES (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)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 1002119-14.2017.8.11.0009; 

Valor causa: R$ 10.157,81; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

REQUERENTE: ADILSON RIBEIRO SALLES Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S/A . FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através do(a) 

advogado(a) legalmente constituído(a) nos autos, da sentença judicial cujo 

teor se lê no id.: 14230065, para querendo, pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 10(dez) dias. 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: 1002119-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RIBEIRO SALLES (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)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 1002119-14.2017.8.11.0009; 

Valor causa: R$ 10.157,81; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

REQUERENTE: ADILSON RIBEIRO SALLES Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S/A . FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

advogado(a) legalmente constituído(a) nos autos, da sentença judicial cujo 

teor se lê no id.: 14230065, bem como, da petição de id.: 11901803, para 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 10(dez) dias. 

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: 1000595-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

ANAIARA ROSA PEREIRA FRANZOIA OAB - 045.890.461-99 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR BORGES PEREIRA (REQUERIDO)

 

STADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000595-45.2018.8.11.0009; REQUERENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA REPRESENTANTE: ANAIARA ROSA PEREIRA FRANZOIA 

REQUERIDO: ADAIR BORGES PEREIRA INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte requerente para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 02 de Outubro de 2018 às 15h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 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: 1000079-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000079-25.2018.8.11.0009; 

Valor causa: R$ 10.440,06; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

REQUERENTE: SOLANGE GOMES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. . 

Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente constituído(a) nos 

autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 14349718), para 

querendo, apresentar as contrarrazões, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIEIRA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000084-47.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA APARECIDO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A . Finalidade: INTIMAR a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente constituído(a) nos 

autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 14509548), para 

querendo, apresentar as contrarrazões, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIEIRA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000085-32.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA APARECIDO Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente 

constituído(a) nos autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 

14505396), para querendo, apresentar as contrarrazões, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 1000086-17.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: DANIEL MOURA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente 

constituído(a) nos autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 

14494783), para querendo, apresentar as contrarrazões, 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: 1000886-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ANTONIO GALLELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000886-45.2018.8.11.0009 Parte Autora: EDER ANTONIO GALLELI Parte 

Ré: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente, de todo 

teor da Manifestação cujo ID – 14488165 e comprovante de pagamento de 

ID - 14488162, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, pugnar o que 

entender de direito. ANA MARIA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010485-88.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010485-88.2015.8.11.0009 Parte Autora: CLAUDIO LEME ANTONIO Parte 

Ré: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) e promovente, de todo teor da Manifestação 

peticionada no ID – 14510888, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

pugnar o que entender de direito. ANA MARIA GUIMARAES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010048-13.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010048-13.2016.8.11.0009 Parte Autora: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

Parte Ré: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) exequente, de todo teor da Manifestação 

peticionada no ID – 14510897, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

pugnar o que entender de direito. 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: 1000568-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO MANFRIM MACULAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000568-62.2018.8.11.0009 Parte Autora: GUILHERME AUGUSTO 

MANFRIM MACULAN Parte Ré: OI S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte reclamante, de todo teor da Decisão de ID: 

14452657 , bem como, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 02 de outubro de 2018 às 15h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de agosto 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: 1001286-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LEITE ROMERO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001286-59.2018.8.11.0009 Parte Autora: ALINE LEITE ROMERO TEIXEIRA 

Parte Ré: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte reclamante, de todo 

teor da Decisão de ID: 14470349, ainda, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Por derradeiro, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 20 de 

setembro de 2018 às 15h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 02 de 

agosto 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45407 Nr: 2249-70.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL EMIDIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 
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PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos procuradores da parte Exequente, ADMAR 

AGOSTINI MÂNICA - OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, 

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, - para que 

junte aos autos o ACORDO citado às fls. 175, ou manifeste o que entender 

de direito, no prazo lelgal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90071 Nr: 3016-64.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 FINALIDADE: Intimação do advogado do Autor do Fato: Dr. Admar Agostini 

Mânica, para tomar ciência dos termos da r. Sentença de fls.98 e 98-vº. 

Acostada aos autos, cujo dispositivo segue abaixo:

.............III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEANDRO MIRANDA 

pela prescrição em abstrato ou propriamente dita da pretensão punitiva, 

nos termos dos arts. 107, inciso IV, c.c. o 109, inciso VI e 114, inciso II, 

todos do CP.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Deixo de condenar a parte ré em custas e despesas processuais, em 

face do provimento específico extintivo da punibilidade.

 Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Desnecessária a intimação do(a)(s) increpado(a)(s) em sentença extintiva 

da punibilidade ou absolutória, bastando a intimação do seu defensor, que, 

na ausência, desde já lhe nomeio o(a) douto(a) Defensor(a) Público(a) 

apenas para esse fim, que deverá ser intimado pessoalmente para 

eventual insurgência, dispensando-se outras diligências para a 

localização pessoal ou intimação editalícia daquele(a)(s), nos termos do 

art. 1.387 da CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Publique-se. Intimem-se.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

EDITAL N.º 06/2018-CA

O Excelentíssimo Senhor Doutor MARCELO SOUSA MELO BENTO DE 

RESENDE, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Comodoro/MT, 

no uso de suas atribuições legais

 CONSIDERANDO que o Ilustríssimo Senhor EDUARDO DA SILVEIRA 

CAMPOS, DD. Vice-Diretor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com o objetivo de oportunizar o estágio de estudantes de 

nível superior, aliado a necessidade do preenchimento de 2 vagas 

imediatas e para cadastro reserva, a fim de auxiliar a prestação 

jurisdicional, autorizou, em 31 de julho de 2018, esta Comarca a proceder 

Processo Seletivo de Recrutamento de Estagiários de Nível Superior.

1. Torna pública a abertura do Processo Seletivo para o preenchimento de 

02 (duas) vagas para estágio remunerado de estudantes de Nível Superior 

para a Comarca de Comodoro/MT, bem como formação do cadastro de 

reserva.

2. Os candidatos devem estar cursando, no mínimo o Terceiro Semestre 

do Curso de Direito, devendo estar regularmente matriculados em 

Universidades e Faculdades deste Estado, reconhecidas pelo Ministério da 

Educação-MEC e ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, na 

data de início do estágio.

3. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16/05/2012, disponibilizado no Diário 

da Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

 4. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Comodoro/MT, situado na Rua Pará, 192 N, Bairro Jardim Mato Grosso, no 

período de 13/08/2018 a 24/08/2018, no horário das 13h00min às 

19h00min.

4. A prova objetiva será aplicada no dia 02/09/2018, com início às 08h00 

(horário de Mato Grosso) na Escola Municipal João de Medeiros Calmon, 

localizado no endereço R. dos Ipês - Jardim Mato Grosso, Comodoro - MT, 

78310-00, sendo que a prova terá duração de 03 (três) horas.

5. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e conterá 40 

(quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma, 

sendo que cada questão objetiva terá a forma de teste com quatro 

alternativas (a, b, c, d) nas seguintes matérias:

10 (dez) questões de português, 10 (dez) questões de Noções de 

Informática e 20 (vinte) questões de Noções de Direito (Constitucional, 

Civil, Processual Civil, Penal e Processual Penal).

6. O candidato deve comparecer ao local designado para a realização das 

provas com antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu 

início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de 

comprovante de inscrição e de documento de identidade original.

7. A Comissão de Concurso será constituída por:

a) Dr. Marcelo Sousa Melo Bento Resende – Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum;

b) Dr Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior – Juiz de Direito da Segunda 

Vara;

c) Flavio Violato Benteo – Gestor Geral.

Os interessados deverão verificar o regulamento no Edital n.º 

014/2012/GSCP, sendo de sua inteira responsabilidade o 

acompanhamento de todos os atos, editais e comunicados referentes ao 

Processo Seletivo no átrio do Fórum, desta Comarca.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e afixado no átrio do Fórum. Eu, Flavio Violato Benteo, Gestor 

Geral, que digitei.

Comodoro-MT, 03 de agosto de 2018

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000618-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO MUHL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000618-74.2018.8.11.0046 Vistos. Considerando que até o 

presente momento não há vinculação da guia de recolhimento das custas 

e taxas, intime-se a parte autora para providenciar a citada vinculação. 

Após, autos conclusos para recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000619-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE AZEVEDO COSTA - CONVENIENCIA - ME (EXECUTADO)

JOSIANE DE AZEVEDO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000619-59.2018.8.11.0046 Vistos. Considerando que até o 

presente momento não há vinculação da guia de recolhimento das custas 

e taxas, intime-se a parte autora para providenciar a citada vinculação ou 

mesmo a arrecadação. Após, autos conclusos para recebimento da inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000620-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE DEOBALD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000620-44.2018.8.11.0046 Vistos. Considerando que até o 

presente momento não há vinculação da guia de recolhimento das custas 

e taxas, intime-se a parte autora para providenciar a citada vinculação ou 

mesmo a arrecadação. Após, autos conclusos para recebimento da inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000627-36.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000627-36.2018.8.11.0046 Vistos. Verifico que há 

vinculação da guia de recolhimento das custas e taxas nos autos, 

entretanto, não consta o pagamento. Intime-se a parte autora para 

providenciar a arrecadação. Após, autos conclusos para recebimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000634-28.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVAN RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000634-28.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000558-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000558-04.2018.8.11.0046 Vistos. Processe-se em 

segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Trata-se de ação de alimentos 

c/c antecipação de tutela, formulada ANDRÉ RODRIGUES MORENO em 

face de RODINEY MORAIS MORENO. Defiro alimentos provisório no valor 

de 30% do salário mínimo, vez que a parte autora não provou nos autos 

que o requerido tenha condições de pagar o valor solicitado de 01 salário 

mínimo. Designo audiência de conciliação para o dia 03 de Setembro de 

2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Comodoro. Cite-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro, 20 de julho de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000264-49.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000343-28.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA JESUS E O PASTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER NUNES DA SILVA BOBAID (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Numero 

do Processo: 1000343-28.2018.8.11.0046 Vistos. Intime-se a parte para o 

recolhimento das custas da carta precatória, sob pena de devolução sem 

cumprimento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 10 de 

julho de 2018. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28265 Nr: 2406-92.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAN GRISOSTE BARBOSA, EDIVANA MARCIA 

PEREIRA G. BARBOSA, RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA IURK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 
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COSTA - OAB:18339/MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ OSSAIFF DE 

SOUZA FILHO - OAB:22124/SC

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença do valor principal e de honorários 

advocatícios sucumbenciais em que houve pedido de penhora online, uma 

vez que a parte adversa ainda não adimpliu o crédito devido.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69618 Nr: 2725-50.2014.811.0046

 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: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S DA SILVA PNEUS - ME, SEBASTIAO 

SIMAO DA SILVA, LEILA MARIA PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311

 Vistos.

Verifica-se que a causídica que está representando a parte requerida até 

o presente momento não colacionou procuração nos autos.

Assim, intime-se a Dra. Ana Lúcia de Freiras Alvares para que colacione a 

procuração nos autos no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90827 Nr: 2487-60.2016.811.0046

 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: DAIARA ELENILZA RAMOS NOVAES, APARECIDA 

RAMOS 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:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte autora para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98011 Nr: 5712-88.2016.811.0046

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo período de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15639 Nr: 194-06.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CORREA CARDOZO, ANTÔNIO 

SGRIGNOLLI, MARIA IVONETE STEFANO SGRINHOLLI, PEDRO 

CONSTANTINO, AMELIA MODESTO CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:16.925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7304-A, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:OAB/PR 30.725

 Vistos. (...) Pois bem. Deixo de apreciar o pedido de bloqueio das 

matriculas, vez que já foi apreciado às fls. 84. Defiro o pedido de 

tramitação prioritária nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso. Não há 

de se falar em intempestividade da contestação apresentada por Antônio 

Sgrinholli e sua esposa Maria Ivonete Stefano Sgrinholli, tendo em vista 

que o AR de fls. 224/225, sendo que nos termos da decisão de fls. 

217/218 ensejaria nova citação. Verifica-se que a contestação de fls. 

72/77 foi apresentada por Pedro Constantino e Amelia Modesto 

Constantino, entretanto não consta procuração no nome de Amelia. Assim, 

nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil SUSPENDO o curso 

do processo pelo prazo de 30 dias para a ré sanar o vicio, sob pena de 

REVELIA (artigo 76, §1º, II do CPC). Após decurso do prazo, autos para 

despacho saneador e, se for o caso, nomeação de perito. P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15638 Nr: 799-49.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CORREA CARDOZO, 

AGROPECURIA ECOFARM LTDA, CLÓVIS SVERSUTI, NORMA REGINA DE 

OLIVEIRA, CARLOS ALEXANDRE DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BABKA - OAB:16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos. (...) Pois bem. Considerando que a requerida Agropecuária 

Ecofarm Ltda. não regularizou sua representação judicial conforme 

determinado às fls. 309/310, bem como o advogado dos requeridos Clovis 

Sversut e sua mulher Norma Regina Oliveira Sversut apresentou 

contestação sem apresentar procuração para tal, nos termos do artigo 76 

do Código de Processo Civil SUSPENDO o curso do processo pelo prazo 

de 30 dias para os réus sanarem o vicio, sob pena de REVELIA (artigo 76, 

§1º, II do CPC). Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de 

defesa de Mauricio Correa Cardozo (citado por edital). Expeça-se novo 

oficio a INTERMAT conforme determinado às fls. 309/310. Após decurso 

do prazo, autos conclusos. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62613 Nr: 707-90.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO, 

ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos, INTIMO o advogado (a) da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2774 Nr: 1201-96.2006.811.0046

 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: NERISIANE MELLO BUENO BABISNKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO BABINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se acerca da intimação da Fazenda Estadual e do decurso de 

prazo para apresentação manifestação.

Após, autos conclusos para homologação do plano de partilha.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1213 Nr: 308-18.2000.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROSALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Sentença. Vistos. (...) Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Público Estadual em desfavor de Nilson Rosalen, já qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática de do crime de homicídio qualificado por motivo 

fútil, na modalidade tentada, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 

14, inciso II e 29, todos do código penal, praticado contra a vítima Edivaldo 

Mendes de Oliveira. Dito isso, à luz do disposto no art. 413 do CPP, a 

pronúncia exige o convencimento expresso da existência de crime doloso 

contra a vida (tentado ou consumado). No caso em exame, tenho que não 

se mostra possível a pronúncia do réu, já que ausente uma das condições 

antes indicadas. A existência dos fatos está comprovada pelo boletim de 

ocorrência de fls. 11 e exame de lesão corporal da vítima e mapa 

topográfico de fls. 20/22. (...) Ora, verifica-se que há verossimilhança nas 

declarações do réu de que teria disparado a espingarda para cima, uma 

vez de que se este tivesse atirado diretamente em direção ao ofendido as 

lesões seriam diversa. Saliento que não houve testemunhas presenciais 

do delito, sendo que a única testemunha ouvida em sede inquisitorial relata 

que a vítima apareceu ferida em seu sítio. (...) Por fim, importante ressaltar 

que a sentença que impronuncia o acusado, apesar de ter conteúdo 

terminativo, não produz juízo de mérito, ou seja, se futuramente 

sobrevierem novas provas, outro processo poderá ser instalado, nos 

termos do parágrafo único do art. 414 do CPP. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para IMPRONUNCIAR o denunciado NILSON 

ROSALEN, processado pela imputação capitulada no artigo 121, § 2º, 

inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, com fundamento no art. 414 

do CPP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima (art. 201, § 

2º, do CPP).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61124 Nr: 2933-05.2012.811.0046

 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: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS, BIAS 

DOS SANTOS, UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, ROSEMARI 

MONTEIRO PIRES, JOSE SERAFIM DA SILVA, IZAIR FERREIRA GOMES, 

SELMA CARLA DE SOUZA, VANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192/MT, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17889 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA QUEIROZ ARAUJO - 

OAB:142785 , DIOCLECIANO THIAGO DE CASTRO PIEDADE - 

OAB:25397, EDNO DAMASCENA DE FREITAS - OAB:11.134, 

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - OAB:2932-B, IVO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978/MT

 Vistos.

ZAID ARBID, qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a decisão fls. 385, alegando que houve omissão na 

citada, haja vista que a não observou a petição protocolada às fls. 

126/127 onde consta expressamente pedido de citação da convivente 

Rosimeire Monteiro Pires.

Afirma também que há nulidade na decisão de fls. 368, vez que revogou a 

averbação da existência da lide nos imóveis sem intimar o autor acerca do 

aludido pedido, bem como o levantamento da existência da ação às 

margens da matrículas dos imóveis faz desaparecer a publicidade do litigio 

existente.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, constato que de fato houve pedido de citação da Sr. Rosimeire 

Monteiro Pires, entretanto, conforme o disposto no artigo 75, inciso VII do 

Código de Processo Civil, o espolio é representado pelo inventariante.

Ocorre que a parte autora não comprova a condição da convivente do “de 

cujos” como inventariante, pedindo apenas a citação da mesma para 

integrar a lide.

Assim, mantenho a decisão de fls. 385 para determinar a intimação do 

requerente para promover a citação do espólio, por meio de seu 

inventariante.

Em relação à decisão de fls. 368, verifica-se que a mesma não levou em 

conta que se faz necessário resguardar o direito da parte autora com a 

finalidade de que nenhum terceiro possa criar embaraço ao direito 

aquisitivo da área objeto do instrumento particular de compromisso de 

compra e venda contrato.

 Ora, se a presente ação não estiver averbada na matrícula eventual 

terceiro de boa-fé pode turbar o interesse da parte adquirente do imóvel.

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO EM PARTE aos presentes 

embargos declaratórios e revogo a decisão de fls. 368.

Expeça-se ofício ao CRI para averbar a presente ação nas matrículas do 

imóvel, conforme decisão de fls. 108.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66789 Nr: 492-80.2014.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Ante a manifestação retro, proceda-se o levantamento da fiança em favor 

do causídico na conta informada às folhas 91.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35401 Nr: 98-78.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON AMANCIO ALVES FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Trata-se de processo crime cuja denúncia atribuiu ao réu Milton Amâncio 

Alves Filho, epíteto “Filobela”, qualificado anteriormente, a prática do crime 

tipificado pelo artigo 304 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 12 de outubro de 2010, por volta das 14:00h, 

na BR 364 – km 1189, no Município de Campos de Júlio/MT o réu fez uso 

de documento falsificado, qual seja a Carteira Nacional de Habilitação, 

conforme laudo pericial de folhas 30/35.

Consta na inicial que o réu foi abordado na Operação Sentinela por 

policiais federais rodoviários ao pararem o veículo por ele conduzido – VW 

Gol vermelho de placa NDI-2331 de Vilhena/RO. Ato contínuo, constataram 

não ser o documento de identificação de condutor condizente com o 

padrão, além de estar vencido, momento em que o réu confessou a prática 

do crime.

A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial (fls. 08/52).

A denúncia foi recebida em 07 de setembro de 2011 (fls. 54).

A defesa preliminar do acusado foi apresentada (fls. 64).

A instrução do feito foi realizada (fls. 109/110, 114/128).

Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 141/146) solicitando a 

condenação do acusado nos termos da denúncia.

As alegações finais da acusada foram apresentadas (fls. 151/152), 

requerendo a absolvição do acusado pelo fato não constituir infração 

penal.

Decido.

Trata-se de processo crime cuja denúncia atribuiu ao réu Milton Amâncio 

Alves Filho, epíteto “Filobela”, qualificado anteriormente, a prática do crime 

tipificado pelo artigo 304 do Código Penal.

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a 

que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

A materialidade do crime se encontra comprovada por meio do auto de 

exibição e apreensão juntado ao processo (fls. 25), bem como o laudo 

pericial (fls. 30/35).

Em relação à autoria deve ser dito que o acusado, em sede de inquérito 

policial confessou a pratica delituosa, e apesar de não ter sido possível a 

colheita de seu depoimento em instrução processual em razão de sua 

revelia (fls. 72), entendo que existem elementos suficientes nos autos a 

provar sua autoria, tanto pelo depoimento do acusado em fase de 

inquérito, pelas testemunhas em sede inquisitorial e de instrução.

No interrogatório, ainda na fase policial, o acusado afirmou:

“QUE comprou a habilitação de um cara na cidade de Cuiabá, José Carlos 

é o nome dele, pagou a quantia de R$1200,00 (mil e duzentos reais); QUE 

adquiriu no ano de 2002; QUE Jose Carlos garantiu que a carteira era boa 

e não sabia que a habilitação era falsa; QUE perguntado se a carteira “era 

boa” por que não foi revalidar tendo em vista que a mesma estava 

vencida, respondeu que iria revalidar aogra, tendo em vista que comprou o 

carro;”

A testemunha às folhas 114/128 informou que a partir do tato foi possível 

identificar a desconformidade do documento, passando à análise dos 

documentos identificadores e por fim a consulta ao RENACH, através do 

CPF do acusado.

E ainda que:

“(...) a gente perguntou como ele tinha adquirido a habilitação e ele 

informou que tinha comprado e não conhecia o processo legal para 

habilitação (...).”

As testemunhas apresentaram depoimentos uníssonos e coerentes, tanto 

na fase inquisitorial, quanto em juízo, dando conta de que o crime ocorreu.

A análise do laudo pericial às folhas 34 concluiu “(...) tratar-se de um 

documento que apresenta suporte FALSO, onde não foram identificados 

os elementos de segurança, os quais devem estar presentes em 

documento autêntico.” (grifo do autor).

Não há de se olvidar que, conforme explanado acima, o denunciado se 

utilizando do documento falso adquiriu o veículo supracitado, conforme se 

vê no depoimento:

“QUE hoje faz oito dias que comprou o veículo (...) no estabelecimento 

Paquito Veículo (...); QUE o carro passou pela inspeção do Detran de 

Vilhena, um funcionário do Detran foi até a empresa;

No que tange a alegação da defesa de atipicidade da conduta, o núcleo do 

tipo penal é fazer o uso de documento falsificado ou alterado, sendo este 

o entendimento dos doutrinadores Rogério Greco e Guilherme de Souza 

Nucci:

Sobre o USO do documento, assim afirma Rogério Greco (Código Penal 

Comentado, p. 896 e 897) :

“Fazer uso significa, efetivamente, utilizar, empregar, valer-se. (...). Com 

efeito, o tipo penal em destaque exige a efetiva utilização de do documento 

pelo agente, sendo irrelevante o mero porte, porquanto o verbo núcleo é 

‘fazer uso’. Na espécie, de acordo com as declarações dos policiais, o 

apelante fez uso de documento falso para identificar-se, sendo, portanto 

típica sua conduta (TJDF, Rec. 2008.09.1.023147-8, Rel. Des. Roberval 

Casemiro Belinati, DJDFTE 5/7/2010, p. 174). (...)

Ocorre a consumação quando o agente efetivamente se utiliza, ou seja, 

faz uso de qualquer dos papeis falsificados ou alterados, a que se 

referem os arts. 297 a 302 do Código Penal.”

A respeito da apresentação espontânea ou exigência da autoridade, Nucci 

esclarece (Código Penal Comentado, p. 1027) :

“(...) cremos ser totalmente irrelevante se o agente utiliza o documento 

falso em ato unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim 

exige. Há perfeita possibilidade de configuração do tipo penal quando a 

exibição de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a um 

policial rodoviário que exige a sua apresentação, por estar no exercício da 

sua função fiscalizadora. Assim é a posição majoritária: STJ: ‘Reiterada é 

a jurisprudência desta corte e do STJ no sentido de que há crime de uso 

de documento falso ainda quando o agente o exibe para a sua 

identificação em virdude de exigência por parte de autoridade policial’ 

(REsp 193.210-DF, rel. José Arnaldo da Fonseca, 5ª T., 20.04.1999, v.u., 

DJ 24.05.1999, Seção 1, p. 190).”

Desta feita, superada a alegação da defesa, restou comprovada a 

materialidade e autoria delitiva, mormente a confissão do próprio acusado 

na delegacia, nas oitivas das testemunhas em juízo, bem como o auto de 

exibição e apreensão juntado ao processo (fls. 25), bem como o laudo 

pericial (fls. 30/35).

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado Milton 

Amâncio Alves Filho, epíteto “Filobela”, já qualificado nos autos, dando-o 

como incurso nas penas do artigo 304 do Código Penal.

O delito de fazer uso de documento falso possui a pena do crime que se 

refere os arts. 297 a 302. O art. 297 trata de falsificação de documento 

público – o presente caso – e possui pena de reclusão de 02 (dois) a (06) 

seis anos e multa.

Quanto à culpabilidade verificam-se as normais do tipo. Quanto aos 

antecedentes, não se verifica nenhum registro nos autos. Quanto à 

conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que 

indique ser o acusado pessoa que provoque instabilidade social. Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente. Quanto aos motivos da prática 

do delito, foi o do próprio tipo penal. Quanto às circunstâncias também são 

as normais do tipo. Quanto às consequências do crime foram as normais. 

Quanto ao comportamento da vítima, esta não deve ser considerada 

reprovável.

Logo, considerando que as circunstâncias judiciais são em sua totalidade 

favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, 

em 02 (dois) anos de reclusão.

Presente circunstância atenuante, por ter o acusado confessado 

espontaneamente perante a autoridade policial a autoria do crime, nos 

termos do art. 65, III, “d” do Código penal. No entanto, com base na Súmula 

231 do STJ “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nos autos não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela 

qual deixo de considerá-las.

Sendo assim, torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade de 02 (dois) 

anos de reclusão.

Quanto a pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação 

supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, FIXO o valor do dia multa em 

um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do 

art. 49 do Código Penal.

Contudo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direitos, pelo período compreendido na condenação, por entender não 

faltar os requisitos capitulados no artigo 44 do Código Penal para a sua 

concessão.

 Consigno que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena 
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restritiva de direitos será fixado em sede de execução de pena, através 

da competente audiência admonitória.

Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena em 

virtude da pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 77, III do Código 

Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e despesas do 

processo.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 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) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se a defesa via DJE. Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121545 Nr: 2722-56.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Assim, DECRETO A PRISÃO DOMICILIAR de JOSEVAL DOMINGOS 

CARDOSO, o qual deverá permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas 

por dia em sua moradia (Rua Pernambuco, n. 192-N, bairro Tertúlia, na 

cidade de Comodoro), não podendo se ausentar sem autorização judicial, 

sob pena de revogação. Autorizo o indiciado a permanecer no hospital 

enquanto durar sua internação, devendo, após a liberação médica 

permanecer em sua residência. Desde já ressalto que o descumprimento 

da prisão domiciliar irá ensejar a decretação de sua prisão preventiva e 

deslocamento para uma estabelecimento prisional que tenha condições de 

receber o custodiado. Intime-se a vítima acerca desta decisão para que 

ela tenha ciência de que o réu foi colocado em prisão domiciliar. A vítima 

deve ser cientificada que caso ela saiba que o réu descumpriu a prisão 

domiciliar, pode avisar o juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39793 Nr: 808-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDOS, AFRS, GTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G&CL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591-B, Thallyta de 

Oliveira Seifert - OAB:18293 MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075, 

MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - OAB:17347/A, 

VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 Vistos.

Ante a manifestação de que o acordo foi cumprido, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 2 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36911 Nr: 1610-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, DIRCEU MARTINS 

COMIRAN, DOMINGA CASSOL COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos. 1 - Tendo em vista que a penhora realizada no sistema BACENJUD 

não integrou os débitos acessórios (multa e honorários advocatícios) 

incidentes em razão do não pagamento voluntário, bem como haver ativos 

financeiros suficientes para saldar totalmente o débito, defiro o pedido 

retro e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para 

a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. 

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. 2 - Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema BACENJUD por ter havido resposta negativa, e tendo em 

vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de 

dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), 

intime-se o credor para indicar bens passíveis à penhora. 3 - 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. 4 – Em razão do decurso do prazo 

para impugnação à penhora online realizada anteriormente, defiro o pedido 

de liberação dos valores. Expeça-se alvará em favor do exequente para a 

conta informada às folhas 201. 5 - P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 2313-56.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Vistos.

ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES 

BERALDO, qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

contra a decisão de fls. 1.022, alegando que houve omissão, tendo em 

vista que não especificou se a ordem ao perito para responder apenas 

aos quesitos de possessórios atinge a ambas as partes do processo.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a decisão não 

especifica quais são as partes atingidas.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTOS aos presentes embargos 

declaratórios, fazendo constar na decisão embargada que a determinação 

para que o perito responda apenas os quesitos que dizem respeito às 

questões possessórias atingem a parte autora e ré.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115390 Nr: 16-03.2018.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FRANCISCO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SCHUMANN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33230 Nr: 1416-33.2010.811.0046

 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: JERÔNIMA GOMES DE SOUZA, MARIA APARECIDA 

MAGNA DE SOUZA, AGIP DO BRASIL S/A, AIRTON LAZARO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILTON RODRIGUES DA 

CRUZ - OAB:5.027/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a intimação para prosseguimento do feito restou 

infrutífera nos endereços das inventariantes Maria Aparecida Magna de 

Souza e Jeronima Gomes de Souza, nomeio o requerente Airton Lazaro de 

Souza como inventariante, devendo se manifestar no presente feito nos 

termos da decisão de fls. 166.

Intime-se o inventariante pessoalmente acerca desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74298 Nr: 869-17.2015.811.0046

 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: LEONIR TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37133 Nr: 1832-64.2011.811.0046

 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: GENILSON JANES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58647

 Vistos.

Considerando a certidão retro, expeça-se alvará para liberação dos 

valores vinculados a este feito na conta informada às folhas 330.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105974 Nr: 3544-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106877 Nr: 4000-29.2017.811.0046

 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: ANGRA PAULA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O, 

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

2 – Tendo em vista que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal com as nossas 

homenagens.

3 – Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 301-30.2017.811.0046

 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: AMADEU FAVATO, TV PONTAL OSTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86850 Nr: 1169-42.2016.811.0046

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 380 de 740



1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118103 Nr: 1215-60.2018.811.0046

 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: SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o despacho do juízo deprecado às folhas 33, designo 

nova data de audiência de conciliação para o dia 27 de setembro de 2018 

às 18:00h, a ser realizado no CEJUSC desta Comarca.

No mais, cumpra-se o disposto no despacho retro (fls. 23).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116079 Nr: 365-06.2018.811.0046

 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: PCH JUÍNA SPE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518, RENATA MARTINS VASCONCELOS - OAB:41443

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeçam-se os devidos mandados ao CRI, conforme determinado na 

sentença de mérito. Tal mandado deverá estar acompanhado de cópia da 

petição do acordo que foi homologado.

 Libere-se o saldo depositado nos autos em favor da parte autora.

Após, nada mais requerendo as partes e cumpridas as formalidades 

legais, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 3810-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, BANCO DO BRASIL S. A., ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLURALIDADE DE CREDORES, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT E ACRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Chamo o feito a ordem uma vez que constou na decisão de ref. 129 a 

determinação da expedição de edital da 1ª relação de credores, sendo 

que deveria constar a relação de credores elaborada pelo administrador 

judicial, conforme petição retro (ref. 133).

Assim, determino a expedição de novo edital que deverá constar a relação 

de credores elaborada pelo administrador judicial, bem como o 

recebimento de plano de recuperação judicial o qual este juízo recebeu 

neste momento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114544 Nr: 7207-36.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA E SAMPAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Revogo a liminar anteriormente 

concedida.Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, o qual fixo em 10% do valor da causa. P. I. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121037 Nr: 2496-51.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE MATOS VITARELI, HELIO PICONE 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO BARBOSA ZENERI - 

OAB:OAB/PR 15.582

 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista a certidão juntada nos autos, devolva-se a carta 

precatória para a comarca de origem, com as baixas e cautelas de estilo, 

consignando nossas homenagens.

 2) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109988 Nr: 5297-71.2017.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO, MLPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 DELIBERAÇÕES

 1) Sai a defensora dativa intimada para em 15 dias manifestar se possui 

interesse na produção de outras provas.

 2) Arbitro 01 URH em favor da Drª. Rosangela Bordinhão Baiaroski da 

Silva tendo em vista que no presente ato ele atuou em favor da requerida 

como defensora dativa, sendo que tal valor deverá ser pago pelo Estado 

de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116072 Nr: 361-66.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, AFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 DELIBERAÇÕES

1. Arbitro 01 URH em favor da Drª. Rosangela Bordinhão Baiaroski da Silva 

tendo em vista que no presente ato ele atuou em favor da requerida como 

defensora dativa, sendo que tal valor deverá ser pago pelo Estado de 

Mato Grosso.
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2. Oficie-se ao prefeito de Nova Lacerda solicitando informações acerca 

da existência de alvará de funcionamento do Biluca Lanches no prazo de 

10 dias.

 3. Determino que os genitores não autorizem as infantes a frequentarem 

locais inadequados.

 4. Designo audiência para oitiva da psicóloga do juízo a senhora Nadir 

Morara para o dia 22/08/2018 às 16:30.

 5. Defiro o pedido do MPE para determinar que o CRAS de Nova Lacerda 

acompanhe o núcleo familiar nos próximos 03 meses, devendo ser 

confeccionado relatório quinzenal. Tal acompanhamento deve ser feito 

tanto pela psicóloga como pela assistente social.

 6. Expeça-se: a) Ofício ao Prefeito;

 b) Mandado de Intimação – audência

 c) Ofício ao CRAS.

7. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102785 Nr: 2150-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MOROCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA FOMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 DELIBERAÇÕES

2. Declaro encerrada a instrução proceual.

 3. Intimem-se as partes para que apresentem as alegações fina.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123305 Nr: 3467-36.2018.811.0046

 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: MADLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determinada a emenda à petição inicial, a parte autora requereu a citação 

da requerida por meio de terceiro não integrante à lide.

Indefiro o pedido retro, posto que não atendido o art. 319, II do CPC.

Atente-se a parte autora quanto ao cumprimento da emenda, sob pena de 

indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade da citação da parte 

integrante no polo passivo da presente lide, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC.

Ante o exposto, faculto prazo extraordinário de 15 dias para a parte 

autora indicar o endereço da requerida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29902 Nr: 971-49.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RIBAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

1) Oficie-se ao INSS determinando que o auxílio doença seja reimplantado.

 2) Intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais.

 3) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36348 Nr: 1045-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-0/MT

 Vistos.

O feito foi sentenciado, sendo que o banco interpôs apelação que foi 

parcialmente provida (fls. 342-v).

Anderson Cesar Frei Alexo requer o cumprimento de sentença em relação 

aos honorários advocatícios às fls. 347/348.

Edno Aparecido da Silva requer a Liquidação de Sentença às fls. 350/352.

Nomeação de perito às fls. 359, sendo que o aludido apresentou laudo 

pericial às fls. 354/369.

Anderson Cesar Frei Alexo requer penhora do montante relativo aos 

honorários advocatícios às fls. 374/377.

BV Financeira S/A impugna o laudo pericial às fls. 397, bem como 

depositou o valor a titulo de honorários advocatícios (fls. 398-v e 411-v).

Alvará Eletrônico de liberação dos lavores em favor de Anderson Cesar 

Frei Alexo.

Decido.

1 – Em relação ao cumprimento dos honorários advocatícios, verifica-se 

que o banco executado quitou o débito, conforme relatado.

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

2 – Em relação a liquidação de sentença:

 Rejeito a impugnação do laudo pericial às fls. 397 realizada pelo banco, 

uma vez que sequer apresentou os cálculos que entendia correto.

Homologo os cálculos periciais apresentados (fls. 354/369).

 Intime-se o banco para que pugne pelo cumprimento de sentença 

apresentando cálculos, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento.

Expeça-se alvará para levantamentos dos valores dos autos em favor do 

banco, conforme requerido às fls. 424.

3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64620 Nr: 2787-27.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE IZABEL VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Em razão da certidão às folhas 100, HOMOLOGO o auto de penhora.

Intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60879 Nr: 2676-77.2012.811.0046

 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: NICOLAU JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, em que pese a decretação da falência, não há 

evidências de que o requerido não possui condições de arcar com as 
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custas judiciais.

Ademais, as custas são plenamente exigíveis e possuem caráter de 

prioridade na ordem do pagamento, como se vê na letra do artigo 84 da lei 

falimentar:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a 

seguir, os relativos a:

IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa 

falida tenha sido vencida;

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça requerido às 

folhas 426.

Cumpridas as formalidades legais, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32262 Nr: 450-70.2010.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDMILSON MARTINS DA SILVA, KMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE MOURA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Juntado aos autos o estudo social, remetam-se ao MPE para colheita de 

parecer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33064 Nr: 1250-98.2010.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - OAB: 

11877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a sentença de extinção transitou em julgado, 

considerando o pedido de folhas 74/77, defiro o pedido retro e neste ato 

procedo à liberação do veículo de placa HSA-1965, cuja restrição data de 

20/11/2012.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 9234 Nr: 133-19.2003.811.0046

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO JOSÉ DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 193.

 Cite-se o polo passivo por edital, para que responda à presente ação, no 

prazo de quinze (15) dias, se quiser, conforme requerido, atentando-se 

para as regras contidas nos artigos 256 do Código de Processo Civil.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a nomeio para patrocinar 

os interesses do requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36786 Nr: 1485-31.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL, ALISON LUIS BUENO 

ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO, LIZIANE RIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4032, RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

 Vistos.

Certifique-se a gestora a tempestividade da impugnação ao laudo de 

avaliação.

Em sendo tempestivo, intime-se a parte adversa para se manifestar quanto 

ao pedido de reavaliação.

Após, autos conclusos para designação das hastas públicas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39445 Nr: 461-31.2012.811.0046

 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: GUILHERME RIPKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA SANTOS RIPKE 

LEANDRO - OAB:7458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos.

Tendo em vista a juntada de novos documentos, verifico que a gestora 

deixou de cumprir o art. 16 da Portaria 03/2017.

Ante o exposto, intime a parte requerida para, querendo, impugnar o laudo 

pericial, no prazo legal.

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1991 Nr: 709-17.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELM & CIA LTDA, ROMUALDO DE ANDRADE 

KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Vistos.

Tendo em vista o pedido retro, intime-se o perito para apresentar o valor 

atualizado dos honorários propostos às folhas 371-373.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27089 Nr: 1232-48.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 Vistos.

Trata-se de pedido de expedição de mandado de registro de servidão 

administrativa na matrícula do imóvel.
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Indefiro o pedido retro, uma vez que tal ato constitui obrigação da 

outorgante, conforme cláusula 5.3 do acordo homologado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12665 Nr: 707-08.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Vistos.

1 - Indefiro a solicitação de penhora online, vez que a exequente não 

cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Desta feita, determino que a parte credora junte o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do CPC) para posteriormente 

ser deliberado sobre a realização ou não da penhora.

Tratando-se de pedido de consulta ao sistema RENAJUD, deixo de realizar 

a busca, pois a parte credora não indicou o veículo a ser penhorado via 

sistema e tampouco juntou comprovante de diligências ao DETRAN ou ao 

Registro de Imóveis.

Intime-se.

2 – No que tange a manifestação de folhas 279/280, deixo de apreciar o 

pedido visto que ausente certidão de decurso do prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24192 Nr: 1610-38.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA NEGRI CADORE, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada juntou 

nos autos o recibo do pagamento de honorários advocatícios referente as 

folhas 164.

Sendo assim, verifico que o executado cumpriu com a obrigação referente 

ao pedido de cumprimento de sentença de folhas 159/160, impondo-se 

assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo em relação aos honorários advocatícios, 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, intime-se a parte exequente para 

que manifeste oque entender de direito, observando as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30428 Nr: 1275-48.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Vistos.

1 - Indefiro a solicitação de penhora online, vez que a exequente não 

cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Desta feita, determino que a parte credora junte o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do CPC) para posteriormente 

ser deliberado sobre a realização ou não da penhora.

Tratando-se de pedido de consulta ao sistema RENAJUD, deixo de realizar 

a busca, pois a parte credora não indicou o veículo a ser penhorado via 

sistema e tampouco juntou comprovante de diligências ao DETRAN ou ao 

Registro de Imóveis.

Intime-se.

2 – No que tange a manifestação de folhas 405/406, deixo de apreciar o 

pedido visto que ausente certidão de decurso do prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13673 Nr: 1542-93.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. VOTTO VETERINÁRIA - ME, ERALDO 

PACHECO VOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12.794/B MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Tendo em vista a intimação da parte autora, determino autos ao arquivo.

2) Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64268 Nr: 2428-77.2013.811.0046

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCFF, FCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:21.981-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a notória ausência de Defensor Público nesta Comarca, 

nomeio como Defensor Dativo a Drª. Rosangela Bordinhão Baiaroski da 

Silva para atuar em favor da parte requerida, tomando ciência da 

sentença.

Em razão da nomeação da defensora dativa, arbitro o valor de 1 URH a 

títulos de honorários, valor esse que será pago, pelo Estado de Mato 

Grosso.

Saliento que serão arbitrados honorários caso a douta procuradora 

entender que é o caso de interposição de recurso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68347 Nr: 1760-72.2014.811.0046

 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: LUIZ COLET, DILAMAR BERNARDI COLET

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:MT-4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, consta na petição inicial que o objeto da lide é a 

declaração de aquisição originária da propriedade matriculada sob o 

número 815 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Comodoro/MT (fls. 35).

Confinantes especificados às folhas 11/12 e proprietários às folhas 08.

Manifestação da AGU (fls. 98) requerendo a citação da Fazenda Nacional; 
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do Município de Comodoro pelo desinteresse no objeto da ação (fls. 116); 

do Estado de Mato Grosso requerendo apresentação de documentos (fls. 

118); do Município de Campos de Júlio informando não haver interesse no 

feito, com ressalva ao recebimento do imposto ITR sobre o imóvel (fls. 

141); confinante Normelio Mari e Marciana Pinto Mari citados (certidão fls. 

143) não se manifestaram; e da Procuradoria da União, que requereu 

dilação do prazo para manifestação, após análise técnica.

Verifico que até o presente momento não foi efetuada a citação do 

proprietário constante na matrícula.

Ante o exposto, determino à parte autora proceder à correção do polo 

passivo da lide, qualificando o proprietário constante na matrícula do 

imóvel usucapiendo, a fim de que seja possível sua citação e fiel 

prosseguimento do feito.

Defiro o pedido de dilação do prazo requerido pela União. Após o decurso, 

intime-a para manifestar se possui interesse ou não na lide.

No tocante ao pedido de fls. 138-v e considerando a manifestação da 

parte autora às folhas 147, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

manifestar o interesse na lide.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 4592 Nr: 830-11.2001.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO FÁBIO ARCANJO 

RODRIGUES - OAB:331415, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - OAB:5653, 

MASSAO RIBEIRO MATUDA - OAB:103409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão do decurso do prazo requerido às folhas 233, intime-se a 

representante do Espólio de José Santos Rodrigues para recolher o valor 

das diligências solicitadas pelo oficial de justiça às folhas 229, bem como 

para juntar o trabalho técnico mencionado às folhas 230-231.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40382 Nr: 1395-86.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE PALHARIM, JOICI AMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se alvará para liberação do saldo constante nos autos em favor 

da Exequente para a conta informada às folhas 147.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60711 Nr: 2501-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE IZABEL VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cumpre 

esclarecer que este é utilizado para a realização de bloqueio de veículos 

cadastrados em nome do executado.

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.

Ante o exposto, 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.

No entanto, defiro o pedido de suspensão requerido às folhas 131. 

Decorrido o prazo, independentemente de intimação, manifeste-se a parte 

autora sob pena de suspensão da execução nos termos do art. 921 do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122238 Nr: 3045-61.2018.811.0046

 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: JCM, TFDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:20939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e art. 

4º da Lei 1060/50, ainda que ausente declaração de hipossuficiência, mas 

constante na exordial pedido fundamentado.

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.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Autos ao Ministério Público para que se manifeste em relação ao acordo 

juntado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70257 Nr: 3145-55.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A A RAMOS TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cumpre 

esclarecer que este é utilizado para a realização de bloqueio de veículos 

cadastrados em nome do executado.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.2 - Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, 

pois a parte interessada não demonstra nos autos que realizou diligências 

a fim de encontrar bens do requerido.AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD PARA 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – EXAURIMENTO DAS VIAS 

EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cabível o requerimento 

de informações à Receita Federal para a localização de bens do 
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executado, tão-somente, na hipótese de restarem exauridos pelo credor 

os meios ordinários de localização de bens passíveis de penhora.(AI 

97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)Não consta nos 

autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando que a parte 

requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma certidão 

emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte não é 

proprietária de imóveis.3 - 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.4 - 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101539 Nr: 1650-68.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Vistos, Etc.

Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos, 

ademais, intime-se a parte autora, caso queira, apresentar impugnação a 

contestação.

Após, voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado a depender do caso.

Às providências.

Comodoro-MT, 02 de agosto 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.: 111583 Nr: 5981-93.2017.811.0046

 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: LVDC, LSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve a publicação da intimação da sentença 

para a parte autora, encaminho para a publicação: VISTOS EM 

CORREIÇÃO. LUCIANE VICENTE DE CASTRO e outros mediante advogado 

constituído propuseram Ação de guarda perante este juízo. Narrou o 

requerente na exordial que o “de cujus” Danilo Castro da Silva e a 

requerida Laisa Santos tiveram um relacionamento e dessa relação 

obtiveram um filho chamado: “Davi Lucas Garanhões da Silva”. Informou 

nos autos que desde o nascimento do menor a Requerente a qual é avó 

paterna assumiu a responsabilidade de cuidar do menor, função esta que 

vem desenvolvendo até a presente data. Requereu que seja conferido à 

guarda do menor em favor da requerente (avó) Luciene Vicente de 

Castro. Juntou documentos. Na data de 11/10/2017 este juízo determinou 

que a parte autora emendasse a inicial. Derradeiramente, consta 

requerimento do autor. É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Consoante permissivo legal passo a exarar sentença terminativa. Atento 

aos autos verifico que, este juízo determinou que a parte autora 

procedesse com a emenda da inicial, para o fim de acrescer no polo 

passivo da demanda o requerido. Verifica-se que o autor foi intimado da 

determinação, tendo incluído no caso em comento o incapaz. Desta feita, 

no caso em comento a parte legítima para figurar no polo passivo do 

processo em que se discute regularização de guarda de fato é da genitora 

e não do (s) incapaz (es). Portanto, tendo sido a ação ajuizada 

diretamente em face do (s) incapaz (e)s, ecoa a ilegitimidade passiva “ad 

causam” devendo o feito ser extinto. Ante o exposto, nos termos do artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo. Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se (Dispensado o registro nos moldes do § 4º, do art. 317, 

C.N.G.C/MT). Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90352 Nr: 2307-44.2016.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MACHADO VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÚBLIO VILAS BOAS NETO, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Vistos, etc.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

Razão não assiste ao requerido, vez que a presente ação trata de direito 

possessório, que não se confunde com propriedade, sendo que a análise 

de turbação da posse do autor pelo requerido é matéria que se confunde 

com o mérito da ação.

Desta forma, afasto a preliminar arguida.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84429 Nr: 480-95.2016.811.0046

 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: MARCIO KACHOBOSKI, LUCIANE RIBEIRO BATISTA, 

YGOR RIBEIRO KACHOBOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINI ELETROMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 A propósito da expedição de mandado de intimação para as testemunhas 

Queila, Odirlei e Lucileia, fica a parte autora intimada a, querendo fazer 

uso de intimação por meio de oficial de justiça, comprovar o pagamento 

das respectivas diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90352 Nr: 2307-44.2016.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MACHADO VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÚBLIO VILAS BOAS NETO, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 71, impulsiono o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 386 de 740



presente feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 15 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando de 

forma fundamentada a necessidade de realização destas. Na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio da celeridade processual 

intimem-se as partes para que caso queiram apresentem perante este 

juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122798 Nr: 3291-57.2018.811.0046

 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: ADMILSON ALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HANDERSON SIMOES DA SILVA - 

OAB:3279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Vistos, Etc.

Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos, 

ademais, intime-se a parte autora, caso queira, apresentar impugnação a 

contestação.

Após, voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado a depender do caso.

Às providências.

Comodoro-MT, 02 de agosto 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.: 71356 Nr: 3625-33.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alcir Rodrigues de 

Vargas - OAB:5.881-A/MT, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, 

RODRIGO MOURA VARGAS - OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Tendo em vista a certidão de ref. 67, intimo o embargante para 

contrarrazoar, caso queira, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116906 Nr: 697-70.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ALVES PACHECO , MAGNO ALVES PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO NOROESTE DE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 11, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte embargada para, no 

prazo de 15 dias, querendo, manifestar-se nos autos, nos termos do art. 

920 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73680 Nr: 579-02.2015.811.0046

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cíntia Paula Baione Silva - 

OAB:187747/SP, Deise Steinheuser - OAB:255862/SP, Graziela de 

Oliveira Souza - OAB:253884/SP, João Luiz Cunha dos Santos - 

OAB:265931/SP, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB:309115, 

RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - OAB:300.923/SP, Sérgio Roberto 

de Oliveira - OAB:75728/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes da sentença proferida 

nos autos, Ref: 99.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71553 Nr: 3704-12.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO JOÃO GUADAGNIN, JOÃO ALCIR RODRIGUES 

DE VARGAS, RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:21954, JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - 

OAB:5881/A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:1739-A, CARMEN GLÓRIA ARRIAGADA BERRIOS - 

OAB:20668, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB: 18.603/B 

/MT, EMILIANA SILVA SPERANCETTA - OAB:22234/PR, FERNANDO 

O'REILLY CABRAL BARRINUEVO - OAB:OAB/PR 20.668, GERCELENE 

FERNANDES PINTO - OAB:17034 /MT, GIOVANI GIONÉDIS - OAB:8.128 

/PR, GIOVANI GIONÉDIS FILHO - OAB:39496, GISLAINE CRISPIM DE 

FARIA CRUZ - OAB:16988/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:16555-A, ROBERTO CORDEIRO JUSTUS - OAB:27078, SANDRO 

RAFAEL BONATTO - OAB:22788

 Tendo em vista o andamento anterior constar a expedição de alvará, 

conforme ref. 69, impulsiono o feito para intimação das partes para 

manifestação comum no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de ref. 

61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102860 Nr: 2170-28.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Olimpio de Paula Xavier Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO DE PAULA XAVIER - 

OAB:85009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:OAB/PR 31.149

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 16, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes por meio de seus 

patronos para, no prazo de 05 (cinco) dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas. Na mesma oportunidade em consonância com o 

princípio da celeridade processual intimem-se as partes para que caso 

queiram apresentem perante este juízo para posterior apreciação, 

delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem 

os incisos II e IV do art. 357, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110015 Nr: 5311-55.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE PAULA & DE PAULA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 18, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para que tenham 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo legal, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 122798 Nr: 3291-57.2018.811.0046

 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: ADMILSON ALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HANDERSON SIMOES DA SILVA - 

OAB:3279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Tendo em vista a juntada de contestação na ref: 10, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, querendo, apresente impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71405 Nr: 3650-46.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO FANK, NINO OSORIO ROLIM 

MACHADO, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA 

SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN, IVETE QUIRINO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055

 Tendo em vista a ausência de intimação do patrono dos executados, 

encaminho para nova publicação a sentença: "VISTOS EM CORREIÇÃO, 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A 

em face de CLAÚDIO FANK E OUTROS, todos qualificados nos autos. As 

partes entabularam acordo acerca do objeto dos presentes autos e 

requereram a homologação para os devidos fins. 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 ref.54 dos presentes autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão. Suspendo e determino o arquivamento provisório 

dos autos até integral cumprimento do acordo. Após, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III do 

Código de Processo Civil. Determino, ainda, a continuidade nas penhoras 

realizadas no feito.Honorários advocatícios conforme convencionado 

pelas partes. Custas pelas partes. 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, 

26 de março 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.: 119373 Nr: 1730-95.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE 

OUTUBRO-MT/RO), EDSON BOTELHO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo procedente o pedido inicial, para conceder a 

segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora libere as 

mercadorias apreendidas em razão do Termo de Apreensão e Depósito nº 

1134151-6, confirmando a liminar já deferida. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Submeto esta sentença ao reexame 

necessário.Findo o prazo recursal, remetam-se os autos ao e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89841 Nr: 2161-03.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LQDS, VQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDL, ARPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.,

A desídia da exequente culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

A exequente apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito (ref. 

73), cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, inviabilizando o 

prosseguimento do feito.

 De fato, restou patente nos autos o desinteresse da exequente em dar 

prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem honorários.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 819-88.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que as partes celebraram documento particular, o qual não 

se encontra assinado por duas testemunhas e, portanto não preenche os 

requisitos legais, não autorizando a utilização da via executiva para a 

cobrança do crédito nele inscrito (art. 784, III, do CPC), INDEFIRO o pedido 

de conversão da ação de busca e apreensão em execução.

 Por óbvio, a assinatura das testemunhas é condição extrínseca à 

substância do ato, pois afere a existência e a validade do negócio jurídico, 

constituindo deste modo pressuposto específico da ação de execução, 

em conjunto com as demais condições genéricas previstas no Código de 

Processo Civil.

 Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 [...] 2. A jurisprudência majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

Corte está assentada no sentido de que a ausência da assinatura das 

testemunhas descaracteriza ocontrato como título executivo, a teor do que 

dispõe o art. 585, II, do CPC. 3. Sentença apelada mantida. (Ap 

179907/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016).

 Destarte, intime-se a requerente, para no prazo de 15 dias, impulsionar o 

feito, requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122052 Nr: 2969-37.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDN, TRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, PROVEJO parcialmente os presentes embargos de 

declaração, art. 1.022, III, do CPC, para suprir a contradição constante na 
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decisão embargada, para retificá-la, nos seguintes termos:“Vistos 

etc.Defiro a gratuidade processual nos termos do art. 98 e ss do CPC.Este 

processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, pelo que a Secretaria 

deverá agir com as cautelas necessárias.Cite-se o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar o valor das 03 (três) últimas prestações 

alimentícias vencidas, bem como as que vencerem no curso do processo 

(Súm. 309 SJT), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de prisão, nos termos do art. 528 do Código de 

Processo Civil.O depósito da pensão alimentícia deverá ser pago 

diretamente na conta bancária fornecida pela autora.Decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário e sem justificativa, expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário certidão para fins de protesto do título judicial, na forma do art. 

517 do CPC.Cumpra-se.”Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94172 Nr: 3952-07.2016.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 

OAB:14232-A, SONIA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/SP

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de ref. 51.

Intimem-se os credores constantes nas matrículas dos imóveis 

penhorados acerca da constrição realizada, nos termos do art. 799 do 

CPC.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Intimem-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111547 Nr: 5954-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVESTRE MARQUES, MANOEL SILVESTRE 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY DELAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:MT 13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Cuida-se de requerimento de desistência da ação de embargos à 

execução formulado pelos embargantes à ref. 14, antes da manifestação 

da partes contrária.

 Assim, nos termos dos artigos 158, 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.

Eventuais custas finais pelos embargantes. Sem honorários.

Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, acaso 

existentes, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111527 Nr: 5940-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVESTRE MARQUES, MANOEL SILVESTRE 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY DELAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:MT 13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 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 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115127 Nr: 7440-33.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos, etc.

Certifique-se a Serventia se a decisão de fls. 151/153 foi cumprida 

integralmente, notadamente quanto a liberação dos valores bloqueados.

Acaso não tenha havido a liberação, solicite-se a vinculação dos valores 

a este feito, em seguida, expeça-se alvará em favor do executado, 

conforme já determinado.

Sem prejuízo, intime-se a exequente, para no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75140 Nr: 1222-57.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA, LOURIVAL LUIZ DA 

SILVA, JOSÉ GUEDES DE SOUZA, CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:MT/5009, GENECI ALVES APOLINARIO - OAB:RO/1007, MAILA 

SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 Vistos, etc.

Intime-se a União - Fazenda Nacional, para manifestar se possui interesse 

na ação, no prazo de 15 dias, vez que a presente trata de supostos atos 

de impropridade administrativa cometidos em razão de convênio federal.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

análise das preliminares arguidas em sede de contestação e análise do 

recebimento da ação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122345 Nr: 3089-80.2018.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 

JUNIOR - OAB:9477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a cota ministerial.

Intime-se o requerente para que junte aos autos a cópia do CRV e CRLV 

do veículo a ser restituído, no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113616 Nr: 6806-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA RAMOS DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a ausência de publicação, impulsiono o feito para 

publicação da decisão de ref. 22: VISTOS EM CORREIÇÃO. Indefiro o 

petitório retro, posto que é dever da parte autora/exequente 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu. Não restou 

demonstrado que tenha a parte autora/exequente realizado diligências que 

tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, é ônus da 

parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a documentação 

necessária à prova de suas arguições, só incumbindo diligências por 

parte deste juízo quando a parte corroborar que não a alcançou por seus 

próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo medida excepcional, 

pois o judiciário se rege pelo princípio da imparcialidade. Deste modo, 

intimem-se a parte autora/exequente para que no prazo de 30 (trinta) dias 

apresente nos autos endereço atualizado da parte requerida/executada 

ou comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa no intuito 

de localizá-los. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105549 Nr: 3339-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

E VETERINÁRIOS LTDA, ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA, CARLOS 

ALBERTO CELSO, ELISÂNGELA PLATAU CELSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 Tendo em vista que não houve a publicação da sentença, encaminho para 

novamente ao DJE: ... Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, 

c/c art. 922, todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

carreado aos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta m 

como, DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até 25 de outubro de 2021, 

em fase de cumprimento do acordo até ulterior cumprimento da obrigação, 

nos termos do art. 921, I do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios, custas e despesas processuais conforme acordado pelas 

partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC]. 

Aguardem-se os autos em cartório o decurso do prazo para cumprimento 

do acordo Cadastre o (s) advogado da parte exequente, bem como 

cadastre no sistema Apolo o advogado (s) da (s) parte (s) executada (s), 

caso já não o tenha feito. Após, com o trânsito em julgado e, decorrido o 

prazo de suspensão do acordo celebrado nos autos, intime-se a parte 

exequente para manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu 

silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo 

supra sem manifestação, voltem-me conclusos para extinção. P. I. C 

Comodoro-MT, 20 de março 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.: 113612 Nr: 6803-82.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A CORREA CARVALHO - ME, ADAO CORREA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não foi publicada a decisão, encaminho-a novamente 

ao DJE: Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte 

autora/exequente instrumentalizar o processo, não se justificando que o 

autor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu. Não 

restou demonstrado que tenha a parte autora/exequente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade. Deste modo, intimem-se a parte autora/exequente para que 

no prazo de 30 (trinta) dias apresente nos autos endereço atualizado da 

parte requerida/executada ou comprove nos autos que diligenciou de 

forma administrativa no intuito de localizá-los. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97322 Nr: 5389-83.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO OSORIO ROLIM MACHADO, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO 

MATTANA SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055

 Tendo em vista que não houve a publicação da sentença, encaminho 

novamente ao DJE:DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até 03 de março 

de 2020, em fase de cumprimento do acordo até ulterior cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 921, I do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios, custas e despesas processuais conforme 

acordado pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente 

[art. 90, §2º, CPC]. Aguardem-se os autos em cartório o decurso do prazo 

para cumprimento do acordo.

 Cadastre o (s) advogado da parte exequente, bem como cadastre no 

sistema Apolo o advogado (s) da (s) parte (s) executada (s), caso já não 

o tenha feito. Após, com o trânsito em julgado e, decorrido o prazo de 

suspensão do acordo celebrado nos autos, intime-se a parte exequente 

para manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será 

interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação, voltem-me conclusos para extinção. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72794 Nr: 246-50.2015.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM MINERAIS METAIS NIQUEL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

CAARAPO S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NASSER DE FREITAS 

BORGES - OAB:29528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não publicou a sentença, encaminho novamente ao 

DJE: ...Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito. 

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos. Comodoro/MT, 15 de agosto de 2016. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90308 Nr: 2300-52.2016.811.0046

 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: AUDILON TORRES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON ALAN MIOTTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DE JESUS ALVES 

BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve publicação, encaminho novamente ao DJE: 

Vistos em correição. Desta feita, intimem-se as partes por meio de seus 

patronos via DJE/carga eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, 

§1º, CPC] prazo este, que será contado em dobro no caso do art. 186, 

CPC, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de 
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forma fundamentada a necessidade de realização destas. Na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio da celeridade processual 

intimem-se as partes para que caso queiram apresentem perante este 

juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116427 Nr: 496-78.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Cód. 116427

Vistos, etc.

Decreto a revelia da parte executada, eis que devidamente citada por 

edital, não se manifestou. Nomeio curadora especial para defender os 

interesses da parte requerida/executada a advogada Eliana da Costa, que 

deverá ser intimada para dizer se aceita o múnus, no prazo de cinco dias, 

e, se for o caso, manisfestar-se no autos no prazo de 15(quinze) dias.

 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.: 97322 Nr: 5389-83.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO OSORIO ROLIM MACHADO, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO 

MATTANA SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, c/c art. 922, todos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta m como, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DA AÇÃO até 03 de março de 2020, em fase de 

cumprimento do acordo até ulterior cumprimento da obrigação, nos termos 

do art. 921, I do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, custas 

e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência 

deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC]. Aguardem-se os 

autos em cartório o decurso do prazo para cumprimento do acordo. 

Cadastre o (s) advogado da parte exequente, bem como cadastre no 

sistema Apolo o advogado (s) da (s) parte (s) executada (s), caso já não 

o tenha feito. Após, com o trânsito em julgado e, decorrido o prazo de 

suspensão do acordo celebrado nos autos, intime-se a parte exequente 

para manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será 

interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação, voltem-me conclusos para extinção. P. I. C.Comodoro-MT, 

20 de março de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21955 Nr: 2973-94.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 Tendo em vista a Carta Precatória expedida nos autos, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

recolha as custas para a distribuição da missiva, ou, retire no balcão da 

secretaria, providenciando assim a suas distribuição.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010304-39.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DODS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICPRESS SISTEMA DE CARGAS EXPRESSAS LTDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Considerando que a 

correspondência com finalidade de citação da parte requerida foi 

devolvida pelos Correios, antes mesmo de ser enviada, por conter CEP 

inexistente, nos termos da legislação vigente e dos artigos 482 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

juntar aos autos novo CEP para citação do requerido. Núbia Rodrigues de 

Oliveira Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-51.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALDELENE DA SILVA SOUTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO BAIRROS TEODORO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e dos artigos 482 da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar quanto a 

Certidão do Senhor Oficial de Justiça, juntada aos autos com o ID 

14503904, dentro do prazo legal. Núbia Rodrigues de Oliveira Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-66.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RCL DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAGAO CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000097-66.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: RCL DO AMARAL & CIA LTDA - 

EPP EXECUTADO: MALAGAO CONSTRUCOES LTDA - EPP Vistos, etc. 

Notifique-se a Central de Mandados para o fim de que devolva 

imediatamente a segunda via do mandado. Havendo bens penhorados, 

nomeio depositário fiel o exequente. Após, designe audiência de 

conciliação. Inexistindo bens penhorados, intime-se a parte exequente 

para o fim de que em 05 dias indique-os e após expeça-se mandado de 

penhora. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-94.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBRAIM SARTORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010398-94.2010.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

IBRAIM SARTORI VISTOS, ETC. Defiro o pedido formulado pela parte 

requerente de suspensão dos presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, com vistas à tentativa de localização do novo endereço da 

parte requerida. Cientifique-se a parte autora de que a ausência de 

manifestação no prazo antes deferido ensejará na extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-85.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DEL RIGO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010342-85.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

ANTONIO DEL RIGO FILHO Vistos, etc. Intime-se o exequente para o fim de 

que informe o endereço pormenorizado do executado em 15 dias, para o 

fim de que o Oficial de Justiça possa dar cumprimento ao mandado. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010278-17.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VERONI ANTONIO BARICHELLO CARGNIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR AMADEU COCCO RUBIN OAB - MT0008402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

FLAVIO MARCONDES DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR OAB - MT0006757A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e dos artigos 482 da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito. Estando ciente de que, decorrido os 15 

dias, inicia-se o prazo de 15 dias para a apresentação, caso queira, da 

impugnação, conforme decisão ID 13918861. Núbia Rodrigues de Oliveira 

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIOS ALVORADA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000151-95.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: CM COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA EXECUTADO: LATICINIOS ALVORADA LTDA. 

Vistos, etc. 1) CITE-SE o executado pessoalmente, para pagar em 03 

(três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo 

supra sem pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça quando do 

cumprimento desta decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC 

para efetuar o depósito do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o 

respectivo auto ou termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar 

embargos à execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao 

disposto no inc. IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. 

Caso penhorado bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou 

companheira do executado. 3) Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 4) 

Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de intempestividade 

dos embargos, venham-me os autos conclusos. 5) Findo o prazo sem 

oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em dez dias, dizer 

se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi penhorado. 6) 

Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma 

do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, 

fica a adjudicação desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em 

seguida, o auto de adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para 

assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do crédito exequendo, 

atualize-se o débito, intimando o requerente da adjudicação para promover 

o depósito da diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. 

Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega 

do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do 

bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, 

deverá informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no 

seu silêncio, assim ser considerado. 7) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos. 8) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. 9) Gratuidade processual em Primeira Instância, ex legis. 

(assinado eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010273-19.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARIS FLORINTINO ZIMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010273-19.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: STELA MARIS FLORINTINO 

ZIMERMANN EXECUTADO: AVIANCA VISTOS, ETC. Retifique-se no 

sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 
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através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 

68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ONIRIO GARCIA MIRANDA (REQUERIDO)

MARIA EUNICE GARCIA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000211-68.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: PEDRO ONIRIO GARCIA MIRANDA, MARIA EUNICE 

GARCIA DE MIRANDA Vistos, etc. DETERMINO que seja agendada sessão 

de conciliação, caso já não o tenha feito conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. 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 requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-47.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE MARIA JESUS MEDEIROS EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

MARCELO BEDUSCHI OAB - MT0010879S (ADVOGADO)

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANEY MARTINS EVANGELISTA (EXECUTADO)

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA OAB - MT11343/B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010006-47.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: LUZILENE MARIA JESUS 

MEDEIROS EVANGELISTA EXECUTADO: ANEY MARTINS EVANGELISTA, 

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA Vistos, etc. Determino a 

expedição de mandado de penhora, avaliação e depósito do bem indicado 

pelo exequente a ser cumprido por oficial de justiça, de tantos bens 

quantos bastem à garantia da execução, expedindo-se carta precatória 

(se o caso). Deverá o senhor meirinho observar os termos do artigo 840 e 

ss do CPC devendo o bem executado ser depositado em do exequente, 

lavrando-se o respectivo auto ou termo e intimando-o Executado. Após, 

intime-se o exequente para, em dez dias, dizer se tem interesse na 

adjudicação ou na alienação do que foi penhorado. Demonstrado o 

interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma do art. 876, §1º 

do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, fica a adjudicação 

desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em seguida, o auto de 

adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para assiná-lo. Caso o bem 

possua valor superior ao do crédito exequendo, atualize-se o débito, 

intimando o requerente da adjudicação para promover o depósito da 

diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. Somente após o 

depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega do bem móvel ou 

carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do bem imóvel, 

cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, deverá 

informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no seu 

silêncio, assim ser considerado. Se manifestado o interesse na alienação 

particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos conclusos. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010220-09.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARLA GIMENEZ NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010220-09.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: D R MARIA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: ALESSANDRA CARLA GIMENEZ NUNES VISTOS, ETC. 1) 

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já 

não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias; 6) Intime-se a parte vencida para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-95.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIR FRANCISCO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010212-95.2015.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

SILVANIR FRANCISCO DE PAULA VISTOS, ETC. 1) Certifique o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

a parte vencida para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha 

ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA SILVERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000278-33.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: RODRIGO FERREIRA SILVERIO Vistos, etc. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, caso já não o 

tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. 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 requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000235-96.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: SILVANA FERREIRA GOMES Vistos, etc. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, caso já não o 

tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. 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 requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-48.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA SILVERIO (REQUERIDO)

TEREZINHA DE LOURDES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000277-48.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: TEREZINHA DE LOURDES GUIMARAES, RODRIGO 

FERREIRA SILVERIO Vistos, etc. DETERMINO que seja agendada sessão 

de conciliação, caso já não o tenha feito conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 
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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 (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. 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 requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-03.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000280-03.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOSE CARLOS DE SOUZA Vistos, etc. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, caso já não o 

tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. 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 requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-85.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000281-85.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOSE GONCALVES Vistos, etc. DETERMINO que 

seja agendada sessão de conciliação, caso já não o tenha feito conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. 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 requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000101-69.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ROSIMAR ADRIANA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

Reclamação manejada por ROSIMAR ADRIANA DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., todos devidamente qualificados nos autos, 

colimando indenização por dano moral onde se formulou pedido de tutela 

de urgência para fins da retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a concessão da 

tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, 

a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 
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a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por BANCO BRADESCO S.A. no que se refere ao 

débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, para o 

fim específico de determinar a exclusão do nome do requerente no rol de 

inadimplentes no que tange tão somente a restrição realizada pela 

requerida BANCO BRADESCO S/A no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de 

fixar multa por descumprimento em razão do ofício que será expedido 

diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja 

agendada nova sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. 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 requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-28.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDASIO ALVES MARTINS NAGATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000440-28.2018.8.11.0046. REQUERENTE: TANIA FERREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: GILDASIO ALVES MARTINS NAGATA Vistos, etc. Atento aos 

autos, DETERMINO que a requerente emende a inicial, para o fim de no 

prazo de 15 (quinze) dias: 1) Apresente a inicial comprovante de 

residência; 2) Apresente nos autos documento de identidade e/ou CPF; 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento no prazo 

acima estabelecido acarretará no indeferimento da petição inicial. 

(assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-35.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DETTMANN OAB - RO7698 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEONER CASALI DEPELEGRINI (EXECUTADO)

OSEIAS GOMES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000209-35.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: COMERCIAL DE PETROLEO 

LARANJENSE LTDA EXECUTADO: OSEIAS GOMES PEREIRA, GEONER 

CASALI DEPELEGRINI Vistos, etc. 1) CITE-SE o executado pessoalmente, 

para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC]; 2) 

Decorrido o prazo supra sem pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça 

quando do cumprimento desta decisão, observar os termos do artigo 840 

do CPC para efetuar o depósito do bem em poder de quem de 

direito,lavrando-se o respectivo auto ou termo e intimando-o Executado 

para, querendo, ofertar embargos à execução, no prazo de quinze dias e 

em obediência ao disposto no inc. IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 117 do FONAJE. Caso penhorado bem imóvel, deverá também 

ser intimado o cônjuge ou companheira do executado. 3) Efetuada a 

penhora, designe audiência de conciliação na forma do §1º do art. 53 da 

Lei n.º 9.099/95. 4) Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, 

INTIME-SE o exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de 

intempestividade dos embargos, venham-me os autos conclusos. 5) Findo 

o prazo sem oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em 

dez dias, dizer se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi 

penhorado. 6) Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o 

executado, na forma do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação 

em 05 (cinco) dias, fica a adjudicação desde já deferida em favor do 

exequente. Lavre-se, em seguida, o auto de adjudicação, intimando-se 

o(a) adjudicante para assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do 

crédito exequendo, atualize-se o débito, intimando o requerente da 

adjudicação para promover o depósito da diferença, nos termos do art. 

876, §4º do Novo CPC. Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado 

de remoção e entrega do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado 

de imissão na posse do bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de 

posse do bem adjudicado, deverá informar nos autos se a obrigação está 

satisfeita, sob pena de, no seu silêncio, assim ser considerado. 7) Se 

manifestado o interesse na alienação particular ou judicial (art. 879 do 

CPC), venham-me os autos conclusos. 8) Não sendo encontrados bens 

penhoráveis, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de 

constrição, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, na forma 

do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 9) Gratuidade processual em 

Primeira Instância, ex legis. (assinado eletronicamente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001509-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA JARDIM DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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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)

 

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 de 30 (trinta) dias, juntar aos autos 

comprovante de notificação extrajudicial válido, sob pena de indeferimento 

da petição inical (Art. 321, parágrafo único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001475-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL TORRES DE ARAUJO - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001651-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAMOLEZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1,INTIMO a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a emenda da inicial, para que indique com precisão cada 

cláusula contratual que pretende ver revista, conforme acima mencionado, 

com sua devida fundamentação, bem como comprove a sua 

hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento do feito, nos termos do § 2º do art. 99, e art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001765-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TURBTRON IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CANDIDO CORREA OAB - SP290622 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL HEBERT MATHEUS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001680-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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,no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, trazendo aos autos documento que comprove a recusa do 

levantamento do montante referente ao FGTS, sob pena de indeferimento 

do pedido e consequente extinção do feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do CPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68557 Nr: 11367-86.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O

 Vistos etc.

Diante do petitório do executado (ref. 132), intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se houve a quitação do débito, 

com a advertência de que o silêncio será interpretado afirmativamente.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110115 Nr: 1232-10.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a 

missiva precatória.Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda 

via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.Para realização 

do ato deprecado, NOMEIO como leiloeiro judicial o Sr. Flares Aguiar da 

Silva, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMAT sob nº 19/2010, (End: Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n° 1836, sala 607, Edifício Work Center, 

Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá/MT, Tel: (65) 3025-7500 / 

99946-4717, dadivaleiloes@gmail.com.Por fim, proceda-se o Sr. Leiloeiro 

com a avaliação do imóvel matriculado sob nº R/175 do CRI desta Comarca 

(fl. 17 – Ref. 09).Intimem-se as partes e o leiloeiro nomeado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 02 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88240 Nr: 501-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE AGUIAR DE FRANÇA CAPPELARI, VERA LUCIA 

DE MORAES, Lucimar de França Praeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZILMAR DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar o Alvará expedido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100349 Nr: 6343-09.2017.811.0010

 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: CARLOS ALBERTO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, para anular a alienação 

fiduciária do bem imóvel dada em garantia da CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO nº B60331622-9, emitida em 28/07/2016, registrada em 

01/08/2016, na matrícula nº R1/12.016, protocolo 88.048, bem como a 

nulidade da CLÁUSULA QUARTA do INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA, a nulidade da instituição de DEVEDOR SOLIDÁRIO 

E FIDUCIANTE do ora autor no mencionado INSTRUMENTO PARTICULAR 

DE CONFISSÃO. Com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo.Em razão da sucumbência, 

condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como os honorários advocatícios, que fixo, por eqüidade, em 10% (dez 

por cento) do valor da causa devidamente atualizado.Certificado o trânsito 

em julgado, oficie-se ao Cartório do 1º Ofício de Jaciara-MT, para que 

proceda com a baixa da consolidação da propriedade registrada em favor 

da cooperativa requerida, devendo averbar a declaração de nulidade junto 

a matrícula do imóvel.Após, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências. Jaciara - 

MT, 30 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101712 Nr: 6916-47.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY GARCIA PIATO - 

OAB:23.310/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Rondonópolis - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93448 Nr: 3028-70.2017.811.0010

 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: ABNDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON CASULA - 

OAB:157082

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, e com 

embasamento no exame de DNA, que atribui ao requerido à alegada 

paternidade, julgo procedente o pedido com fundamento no art. 487, inciso 

I, do CPC, para declarar que Amanda Beatriz Neves de Lima Goes, 

nascida em 19/09/1988, é filha biológica de Ademar Arroyo Dias. Em 

consequência, determino que seja procedida a averbação perante o 

cartório de registro civil, para constar a paternidade, apelidos de família e 

o nome dos avós paternos, devendo ser retificado o nome da requerente 

na certidão de nascimento e de nascimento para “AMANDA BEATRIZ 

NEVES DE LIMA ARROYO GOES”, expedindo-se para tanto, novas 

certidões. Oficie-se.Condenando a parte requerida ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil). Entretanto, concedo o benefício processual 

da gratuidade de justiça devendo as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o 

disposto no art. 98, §3º do NCPC.Ciência ao MPE.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 02 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100331 Nr: 6329-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUIZ MICHELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados às fls. 73/76 (Ref. 48).

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 02 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33401 Nr: 961-79.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSF, JOANA HENRIQUE DE SOUZA, Ileonilson 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. PIVETA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinicius Santos - 

OAB:MT0015464O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-/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 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Termo de 

penhora realizada por Termo nos autos retro, requerendo o que 

entenderem de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97292 Nr: 4798-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDOS CONTIDO NA INICIAL, nos termos do art. 

487, I do NCPC, para DECRETAR O DIVÓRCIO DAS PARTES, o que resulta 

na dissolução do vínculo matrimonial, ressalvados os direitos de 

terceiros.A requerida voltará a usar seu nome de solteira, LUZIMAR DOS 

SANTOS BEZERRA.Expeça-se ofício ao Cartório de Registro civil 

competente para a devida averbação.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil). Entretanto, concedo o benefício 

processual da gratuidade de justiça devendo as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, 

conforme o disposto no art. 98, §3º do NCPC.Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.Sem custas ante a gratuidade 

da justiça.Ciência à DPE.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 01 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110698 Nr: 1511-93.2018.811.0010

 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: PATRICIA PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, 

presente o direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, 

CONCEDO a segurança postulada, nos termos do Art. 1º da Lei nº 

12.016/2009 cumulado com Art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, para fins de determinar que o impetrado mantenha o pagamento do 

adicional de insalubridade, com a imediata correção do percentual em folha 

de pagamento salarial da impetrante, cuja redução ocorreu sem que fosse 

oportunizado o contraditório e ampla defesa, preservando-se o “status 

quo ante”.Deixo de condenar o impetrado ao pagamento das despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatíicios, ante o disposto no 

Art. 25, da Lei nº 12.016/2009, e a Súmula 512 do STF: “Não cabe 

condenação em honorários de advogado na ação de mandado de 

segurança”.Determino a remessa obrigatória para cumprimento de duplo 

grau de jurisdição obrigatório (§1º do Art. 14, da Lei 

12.016/2009).Publique-se. Registre-se e Intime-se.Oportunamente, 

arquivem-se, mediante baixa no sistema e Comunicação ao Cartório 

Distribuidor.Jaciara - MT, 31 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53004 Nr: 1562-80.2013.811.0010

 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: DIVINO FORTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. SONSIN - ME, JOSÉ MÁRIO SONSIN, 

BANCO ITAUCARD S/A, BFB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FERNANDO DALL AGNOL FINATO - OAB:10084/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 as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87607 Nr: 90-05.2017.811.0010

 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): HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Penhora realizada 

por Termo nos autos, requerendo o que entenderem de direito, bem como 

a parte autora, para no prazo legal, com base na Portaria n.º 21/09-DF 

(valor da diligência: 20 R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o 

quilômetro rodado – diligência rural), impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte interessada, para no prazo legal, providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça com base nos dados acima 

indicados, devendo ser depositada nos termos do Provimento n.º 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110115 Nr: 1232-10.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75937 Nr: 761-62.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDIA FERREIRA MENDES, APARECIDA DA HORA 

SANTOS, LEONOR FERREIRA DA SILVA, ARY DE ALCANTARA MENDES, 

ARLINDO MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA DA ORA, 

ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos e examinados....Assim, com fundamento no Art. 487, 

inciso I, do NCPC, HOMOLOGO a partilha apresentada e últimas 

declarações, atribuindo àqueles nela contemplados os respectivos 

quinhões mencionados, ficando ressalvados eventuais direitos de 

terceiros.Com o trânsito em julgado desta sentença homologatória, 

lavre-se formal de partilha ou elabore-se carta de adjudicação, e 

consequente expedição de alvarás referentes aos bens por ele 

abrangidos (Art. 659, §2º, primeira parte, do NCPC).Paralelamente, 

intimem-se as fazendas públicas das esferas federal, estadual e municipal 

para fins de lançamento administrativo de eventuais impostos de 
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transmissão ou tributos porventura incidentes, conforme dispuser a 

legislação tributária (Art. 659, §2º, segunda parte e Art. 662, §2º, ambos 

do NCPC).Oportunamente, arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 02 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DIESEL (EXECUTADO)

INGRID DIESEL (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos presentes autos o comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça. Certifico ainda que, deverá 

gerar a guia da diligência no site do TJMT conforme os atos que serão 

praticados e a localização.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001619-08.2018.8.11.0010

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:

MAYK JOSIEL COELHO MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001619-08.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MAYK JOSIEL COELHO MACEDO VISTOS ETC, Intime-se o banco 

requerente para manifestar-se acerca do pedido contido no ID 14502546, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 02 de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96169 Nr: 4297-47.2017.811.0010

 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: ANILSON FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Quagliotti Salamone - 

OAB:103.587 - SP

 Processo nº. 4297-47.2017.811.0010

Código. 96169

Requerente: Anilson Ferreira da Cruz

Requerido: Omni Financeira S/A

 VISTOS ETC,

Anilson Ferreira da Cruz ajuizou “Ação de Consignação em Pagamento c/c 

Revisional de Contrato Bancário” em face de Omni Financeira S/A, ambos 

qualificados nos autos.

Recebida inicial e seus documentos, a liminar foi indeferida à ref. 4

As partes noticiaram a formulação de acordo, onde requerem sua 

homologação judicial, com a extinção do feito (ref. 27).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes à ref. 27.

Em consequência, com fundamento nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, remetam-se os 

autos ao com as devidas baixas e estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 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.: 54926 Nr: 3350-32.2013.811.0010

 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: FRANCISCA BATISTA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 CERTIFICO QUE, nesta data, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte Requerente via DJE para, no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como, requerer o que entender de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72548 Nr: 12713-72.2015.811.0010

 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: VIOLETA RODRIGUES PANTALEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Rodrigues 

Pantaleão - OAB:6481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT, TULIO SANTANA LOPES RIBEIRO - 

OAB:17965/MS

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, o Recurso de Apelação acostado à referência 

90, foi protocolado no prazo legal. Assim, faço expedir intimação do 

advogado da parte Embargada via DJE para, para no prazo legal, 

apresentar Contrarrazões. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46666 Nr: 1713-17.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA, 

Tatiani Aparecida de Oliveira Fabian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA 

MACEDO - OAB:238706/SP, ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:153.621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expedir intimação do advogado da parte 

autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca das 

correspondências devolvidas, as quais encontram-se acostadas à fl.123 

versos. É o que cumpre-me certificar.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78480 Nr: 1631-10.2016.811.0010

 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: ALINE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na 

forma do art. 85, §2º do CPC, bem como, em multa por litigância de má-fé 

no patamar de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, na forma do 

art. 81, caput, do CPC.Extraia-se cópia integral dos autos com posterior 

remessa ao i. representante do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso na comarca de Jaciara-MT; à Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional Mato Grosso, bem como, às Subseções de Jaciara-MT e Lucas 

do Rio do Verde-MT, para ciência e providências que entenderem 

necessárias.Considerando que tanto a parte autora, quanto os fatos e 

documentos apresentados nestes autos guardam relação com aqueles 

apresentados os autos n° 1632-92.2016.811.0010, Código 78481, em fase 

recursal, oficie-se o Des. Guiomar Teodoro Borges, relator do recurso de 

apelação na Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato para ciência do inteiro teor desta decisão.Transitada em 

julgado, 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, 24 de julho de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 69462 Nr: 11705-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça 

Comum para apreciar o pedido, nos termos do que dispõe o art. 2º da Lei 

12.153/09.Determino a remessa imediata do feito ao juízo 

competente.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 23 de julho de 2018.Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80274 Nr: 2317-02.2016.811.0010

 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: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 17 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99551 Nr: 5867-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P REPRESENTAÇÕES LTDA ME, MAICO DE 

MORAIS, PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5867-68.2017.811.0010

Código: 99551

Exequente: Fazenda Pública Municipal

Executado: M P Representações Ltda – Me

 VISTOS ETC,

Fazenda Pública Municipal ajuizou “Ação De Execução Fiscal” em face de 

M P Representações Ltda – Me, ambos devidamente qualificados nos 

autos, nos termos da lei 6.830/1980.

O exequente à ref. 13 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 13.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

Transitado em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para às providencias necessárias.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 11 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.: 100774 Nr: 6550-08.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORIO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6550-08.2017.811.0010

Código nº 100774

Exequente: Município de Jaciara – MT

 Executado: Isidório Vieira Rodrigues

VISTOS ETC,

Defiro pedido de ref. 10.

DETERMINO A SUSPENSÃO do processo, pelo período postulado pelo 

exequente (ref. 10).

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, 

até o término do prazo.

Escoado o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se e requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90321 Nr: 1522-59.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, LEANDRO OLIMPIO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, não foi possível localizar o mandado citação. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 80326 Nr: 2342-15.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEY CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WARLEY CARDOSO DOS SANTOS, Cpf: 

96363487153, Rg: 1477097-0, Filiação: Belchior Cardoso dos Santos e 

Maria Eva Gonçalves dos Santos, data de nascimento: 16/07/1982, 

brasileiro(a), natural de Capitão Enéas-MG, solteiro(a), borracheiro, 

Telefone 81276690. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra WARLEY CARDOSO DOS SANTOS, vulgo “fuscão” brasileiro, 

solteiro, borracheiro , filho de Belchior Cardoso dos Santos e Maria Eva 

Gonçalves dos Santos, nascido em 16/07/1982, natural de Capitao 

Eneias/MG, residente e domiciliado na Rua Jaciporã, s/n , ao fundo do 

Colégio Milton da Costa Ferreira, nesta cidade de Jaciara/MT, pela prática 

do seguinte fato delituoso: No dia 01° de novembro de 2016, por volta das 

00h25m, na Rua Poguba , n°1093 nesta cidade e Comarca de Jaciara, 

WARLEY CARDOSO DOS SANTOS, com consciência e vontade, trazia 

consigo 01 (um) papelote de droga do tipo cocaína, para consumo 

pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. Consta dos autos que na data dos fatos, a guarnição da 

polícia militar, em rondas próximo ao local do fato, deparou-se com o 

denunciado conduzindo uma motocicleta, saindo da residência de Elenilza, 

onde narraram os policiais militares, que o local é frequentado 

constantemente por usuários de entorpecentes e também é ponto de 

venda de drogas. Consta ainda que o denunciado WARLEY CARDOSO 

DOS SANTOS se evadiu do local, e ao ser parado pelos policiais militares, 

dispensou ao solo 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, que 

aparentemente destinava-se ao seu consumo pessoal. Realizado o exame 

toxicológico preliminar na droga apreendida, confirmou-se que esta 

trata-se efetivamente da droga conhecida como MACONHA, de uso 

proscrito no Brasil consoante portaria nº. 344/98, da ANVISA, conforme 

laudo de f. 12/13. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso denuncia WARLEY CARDOSO DOS SANTOS, como incurso 

nas disposições do artigo 28, caput, da Lei de Drogas, razão pela qual 

requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-as 

para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final 

ser condenado. Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo 

arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 

01. SGT PM Matos, policia militar, f. 06. Jaciara, 02 de agosto de 2016. 

JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado WARLEY CARDOSO DOS 

SANTOS conforme certidão apresentada nos autos (Ref. 90), defiro o 

requerimento ministerial (Ref. 96).Cite-se o acusado via edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 24 de julho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 63265 Nr: 578-28.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DIEGO ASSIS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO DIEGO ASSIS DE ARRUDA, Cpf: 

01796155136, Rg: 5890224, Filiação: Ermozina Maria de Assis de Arruda e 

Manoel Benedito de Arruda, data de nascimento: 04/02/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), gerente comercial, Telefone 

66-9999-4327. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pelo Promotor de Justiça subscritor desta, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, inc. I, da Constituição da 

República e art. 25, inc. III, da Lei Federal n.º 8.625/93, com base nos 

autos de Termo Circunstanciado acima mencionado apresentar a 

presente: DENÚNCIA Contra ROGERIO DIEGO ASSIS DE ARRUDA, 

brasileiro, casado, gerente comercial, natural de Cuiabá/MT, portador do 

RG n. 5890224 SSP/SC, e CPF n. 017.961.551-36, filho de Manoel Benedito 

de Arruda e Maria de Assis de Arruda, residente na Rua Guaicurus, n° 

1013, Nova Jaciara, em Jaciara/MT, por ter cometido o seguinte fato 

tipificado como crime: Restou apurado no incluso Termo Circunstanciado 

que no dia 04 de agosto de 2014, por volta de 09h30min, na Avenida 

Antônio Ferreira Sobrinho, mais especificamente na loja comercial Novo 

Mundo, nesta urbe, o Denunciado desacatou a vítima Carina Ribeiro 

Teixeira, fiscal de trânsito. Evola-se dos autos que a vítima estava no 

exercício de suas funções quando se deparou com um caminhão da 

empresa Novo Mundo parado em frente a loja acima mencionada 

obstruindo a passagem de saída de outros veículos que se encontravam 

estacionados. A vítima então se dirigiu ao gerente da loja e ora autor do 

fato para relatar o ocorrido e orientá-lo para que determinasse a retirada 

do veículo. O réu, aparentemente irritado, gesticulou para a vítima de forma 

obscena (mostrando dedo), e disse-lhe ainda: “vai a merda, ignorante”. 

Assim sendo, o denunciado ROGERIO DIEGO ASSIS DE ARRUDA 

encontra-se incurso nas sanções do art. 331 do Código Penal, pelo que 

oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu 

agente signatário, a presente denúncia, requerendo que, recebida e 

autuada, seja o denunciado citado para o interrogatório e defesa que tiver, 

inquiridas as testemunhas, adiante arroladas, preenchidas as demais 

formalidades legais, até final julgamento e condenação. Rol de 

testemunhas: 1. Carina Ribeiro Teixeira (vítima – fl. 09); Jaciara, 21 de maio 

de 2015. MILTON MATTOS DA SILVEIRA NETO Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado ROGÉRIO DIEGO ASSIS DE 

ARRUDA conforme certidão apresentada nos autos (Ref. 115), defiro o 

requerimento ministerial (Ref. 128).Cite-se o acusado via edital, nos termos 
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do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 24 de julho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 93046 Nr: 2824-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRÍCIA FERREIRA, Cpf: 92610340125, 

Rg: 13813706, Filiação: Regina Maria Ferreira, data de nascimento: 

30/03/1978, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, casado(a), doméstica, 

Telefone 66-99626-3839. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra PATRÍCIA FERREIRA, brasileira, solteira, do lar, filha de Regina 

Maria Ferreira, nascida em 30/03/1978, natural de Jaciara/MT, com 

endereço na Rua RL 02, s/n, Jardim Leblon, nesta cidade e Comarca de 

Jaciara, pelo seguinte fato delituoso: No dia 21 de dezembro de 2016 por 

volta das 22h00min., nesta cidade e Comarca de Jaciara, a denunciada 

PATRÍCIA FERREIRA, com consciência e vontade, expôs a perigo a vida ou 

a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de 

educação, abusando de meios de correção ou disciplina. Consta dos 

autos que na data do fato, a Polícia Militar foi acionada para prover apoio 

ao Conselho Tutelar, sendo informados pela genitora da implicada, que a 

denunciada teria agredido seu filho Jean Pablo Ferreira dos Santos, de 13 

(treze) anos de idade. Ao chegar no local, os policiais visualizaram a 

denunciada, bem como o adolescente com várias escoriações pelo corpo, 

verificando que aquela teria agredido a vítima com um pedaço de madeira, 

claramente abusando dos meios de correção ou disciplina, diante do que 

prenderam a implicada Patrícia em flagrante de delito. Em sede policial, a 

denunciada confessou ter agredido seu filho Juan, pois supostamente o 

mesmo estaria faltando aulas e usando substâncias entorpecentes (f. 09). 

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia PATRÍCIA FERREIRA, como incursa nas disposições do artigo 

136, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial 

recebida, registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta 

preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, devendo ao final ser condenada. Requer-se, por fim, a 

intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei. Rol de testemunhas: 01. SGT PM Richard, policial militar, f. 07; 

02. SD PM Roberto Borges, policial militar, f. 07; 3. Doraci Maria de Jesus, 

avó da vítima, testemunha referida no B.O. de f. 07. 04. Juan Pablo 

Ferreira dos Santos, vítima, f. 07. Jaciara, 02 de agosto de 2017. JOSÉ 

JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal da acusada PATRÍCIA FERREIRA 

conforme certidão apresentada nos autos (Ref. 13), defiro o requerimento 

ministerial (Ref. 25).Cite-se a acusada via edital, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 24 de julho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 75111 Nr: 498-30.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO IAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODOLFO IAGO DA SILVA, Cpf: 

03824665190, Rg: 2210118-7, Filiação: Ruth Lourenço da Silva, data de 

nascimento: 16/02/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

serviços gerais, Telefone 66-9603-4265. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, CONDENO o acusado RODOLFO IAGO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena prevista no 

artigo 180, cabeça, do Código Penal.Em obediência ao princípio da 

individualização da pena, passo a dosar-lhes as respectivas penas a 

serem aplicadas em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, 

do Código Penal.Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, 

denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 

valorar; é possuidor de maus antecedentes, mas, tendo em vista que tal 

situação configura circunstância agravante, deixo de valorá-la neste 

momento, em observância ao disposto na súmula 241 do STJ; não há 

dados concretos nos autos para auferir a sua conduta social, razão pela 

qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado 

a seu desfavor; as circunstâncias são normais ao tipo, nada tendo a 

valorar; as conseqüências são normais ao tipo, uma vez que não 

repercutiu na esfera extrapenal; a vítima não contribuiu para o crime. 

Analisando as circunstância judiciais doso a pena base para o crime de 

receptação em 01 (um) ano de reclusão e multa.Não concorrem 

circunstâncias atenuantes da pena.Concorre à circunstância agravante 

prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência, 

razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 02 (dois) meses, 

passando a dosá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 

multa. Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, razão 

pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade anteriormente 

dosada.A pena de multa guarda a decida proporção com a pena privativa 

de liberdade, ao passo que o dia-multa, guarda a devida relação com a 

situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, 

arbitro a multa em 29 (vinte e nove) dias-multa, fixando o valor do dia multa 

em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente 

corrigido.Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “b”, do 

Código Penal, o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade 

anteriormente dosada em regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

mesmo é reincidente em crime doloso.Deixo de substituir a pena privativa 

de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o acusado é 

reincidente, o que impede a substituição nos termos do artigo 44, inciso II, 

do Código Penal.Deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da 

pena ante a previsão expressa no artigo 77, inciso I, do Código 

Penal.Assim, atento aos fundamentos expostos no parágrafo anterior, 

deixo de aplicar a suspensão condicional da pena ao réu.Ante a pena 

aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Deixo de 

aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

diante da ausência de manifestação da vítima, quanto ao interesse em ser 

indenizada.Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:1)Expeça-se guia de execução penal 

do réu;2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para 

cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código 
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Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;3)Oficie-se ao órgão 

responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a 

INFOSEG;4)Proceda-se ao recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) 

dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 

686 do CPP;5)Procedam-se as demais anotações e comunicações de 

estilo;Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 24 de julho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 86131 Nr: 5218-40.2016.811.0010

 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): MAURÍCIO DE JESUS SANTOS, EVA FERREIRA 

SILVA, RUTILEIA PEREIRA DE ALMEIDA, JENIFER DA COSTA, ANDERSON 

MORAIS SOUSA, VALDEBRANDO PERES ARANTES, LUIS THIAGO DOS 

SANTOS, IZAENES PEREIRA DE ALMEIDA, EDINEI ORTIZ DE ALMEIDA, 

DIONIZIO DE JESUS, RONALDO ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, VICTOR GUILHERME 

MOYA - OAB:20235/O, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 Certifico que, a denunciada Eva Ferreira Silva ao ser intimada manifestou 

seu desejo de recorrer da sentença. Diante do exposto, procedo a 

INTIMAÇÃO do douto defensor constituído Dr. VICTOR GUILHERME MOYA, 

para apresentar as razões do recurso interposto. É o que me cumpre 

certificar.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 63265 Nr: 578-28.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DIEGO ASSIS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Jaciara - MT, 2 de agosto de 2018.

Oficial Escrevente

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANAJARA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14535047, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS (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)

 

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 . 

1000104-35.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 3 de agosto de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LUCAS AGUIAR OLIVEIRA (REQUERENTE)

S.L. AGUIAR OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO 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: 

SILVANA PACHECO LEAL OAB: MT0003714A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/09/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT0021521A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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JAIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 . 

1000846-94.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 3 de agosto de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VIEIRA JOAQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ 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: 

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB: MT0005773S Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT0021521A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT0021521A Endereço: 

desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono 

(a) Dr (.ª) Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: 

MT0011065S-A Endereço: RUA BERNARDO GUIMARÃES, 245, - ATÉ 

699/700, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-080 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 

08:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes, 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 (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) 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: 1001659-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT0021521A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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: RONAN 

DA COSTA MARQUES OAB: MT21093/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 405 de 740



no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO 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: 

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 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. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA JOAQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ 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: 

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB: MT0005773S Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

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$ 

187,92, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000011-43.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA ARANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000011-43.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

ARANDO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Observa-se que 

a petição id. 14540634 não pertence aos autos. Intime-se a parte 

postulante a se manifestar no prazo de cinco dias, requerendo o que de 

direito. Decorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos ao arquivo. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000902-64.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA TEIXEIRA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

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 DESPACHO Processo: 

1000902-64.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: NILVA TEIXEIRA OLIVEIRA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, ETC. Revogo a decisão anterior ante o evidente erro material 

- id. 14423182. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do 

art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando 

que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

multa de 10%, conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa 

e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001775-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI KLEI DA SILVA FLORINTINO OAB - MS16581 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO ANCELMO DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001775-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA CUNHA - 

EPP REQUERIDO: EDEVALDO ANCELMO DE CASTRO 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-05.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO TAKENAKA ZANATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSENIR ALVES NUNES SOUZA (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO NUNES SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA OAB - MT0012054A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000214-05.2016.8.11.0010. REQUERENTE: VANILDO TAKENAKA 

ZANATA REQUERIDO: PAULO ROBERTO NUNES SOUZA, DEUSENIR 

ALVES NUNES SOUZA Vistos, etc. Decorrido o prazo para pagamento 

voluntário, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, na 

forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto. 

Intimem-se os executados a apresentar bens passíveis de penhora, 

inclusive a localização do veículo automotor sobre o qual recaiu restrição 

via RENAJUD, ou justificar comprovadamente a inexistência de bens, tudo 

no prazo de dez dias, sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC e 

penhora de até 30% de seus salários, conforme requerido (id. 13887343). 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000243-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO SOBRINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CLEMENTINO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000243-21.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: GILMAR FRANCISCO 

SOBRINHO EXECUTADO: LUIZ CARLOS CLEMENTINO MOREIRA Vistos, 

etc. 1. A impenhorabilidade assegurada pela lei n.º 8.009/90 sobre os 

bens que guarnecem (provém do necessário) a residência do devedor 

não abrange todo e qualquer móvel encontrado, posto que o escopo da lei 

não é ampará-lo de meios legais para se furtar à responsabilização pelos 

seus débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o mínimo necessário a uma 

sobrevivência digna, obstando a privação de utensílios indispensáveis ao 

lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do Enunciado n.º 14 do FONAJE e 

art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que excetua da impenhorabilidade, 

dentre aqueles bens móveis que guarnecem a residência do executado, 

“os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida”. E sobre quais bens são 

essenciais a habitabilidade e quais são “supérfluos”, entendo que, 

principalmente, aqueles em duplicidade estão sujeitos à penhora, já que 

esta não traria maiores prejuízos à moradia que manteria ao menos um dos 

bens semelhantes com mesma função. Ademais, a princípio, bens de 

acentuado valor e/ou destinados à decoração, lazer, entre outros, também 

podem ser penhorados, a princípio, a exemplo de obras artísticas, 

instrumentos musicais - salvo se utilizados como meio de subsistência -, 

bem como eletrodomésticos como “smart tv’s” e seus respectivos painéis 

de parede para fixação do televisor, “home theater”, aparelho de som - 

exceto se caracterizarem único meio de entretenimento/comunicação da 

residência –, bicicletas, aparador de grama, etc.. Quanto ao caso 

específico de microcomputadores e aparelhos celulares, contudo, diante 

de sua essencialidade na vida moderna e, em muitos casos, direta ligação 

com o trabalho, estudo, privacidade e intimidade do possuidor, entendo 

serem acobertados pela impenhorabilidade, pelo que INDEFIRO o pleito 

sobre tais bens. 2. Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de 

bens que guarnecem o domicílio da parte executada. 3. Expeça-se o 

competente mandado. Deverá o Oficial de Justiça proceder à PENHORA 

DE BENS, que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 

833 do CPC, e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de 

tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, 

do CPC). 4. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente 

sobre bens de elevado valor ou, que por sua duplicidade (encontrados 

mais de um da mesma espécie na residência) ou função supérflua, 

ultrapasse a necessidade comum correspondente a um médio padrão de 

vida, conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 5. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 7. 

Restando sem êxito a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para 

intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. 8. Não havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em 

termos de prosseguimento, indicando as providências que entender 

pertinentes. 9. Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

tornem os autos conclusos para extinção. 10. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001467-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001467-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KLEVERSON MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP 

Vistos, etc. 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. 
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Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ sobre o tema: 

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 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLY CHARLENY GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001781-03.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAMILLY CHARLENY GOMES 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 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. Destaca-se, ainda, 

orientação emanada do e. STJ sobre o tema: 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 feito, com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PINTO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000921-36.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIA PINTO RAMALHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Cuida-se de Ação de 

Obrigação Fazer, ajuizada por ANTONIA PINTO RAMALHO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Pretende a 

parte autora que as partes rés sejam compelidas em realizar procedimento 

cirúrgico de artroplastia total do joelho direito, conforme prescrição 

médica. Apresentado Parecer Técnico pelo Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT. Tutela de urgência indeferida. Em contestação alega o ente Estatal, 

em síntese, preliminar de ausência de interesse processual, afirmando no 

mérito que o Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias, devendo 

ser observada a reserva do possível, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Não houve apresentação de contestação pelo 

Município. 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 ausência de assistência à 

saúde pelo Estado, mostra-se evidente o interesse de agir da parte autora, 

que busca lhe seja assegurado um direito garantido constitucionalmente. 

Rejeito a preliminar suscitada. 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 

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 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora faz jus a realização do procedimento cirúrgico de 

artroplastia total do joelho direito. Angularizada a relação processual, o 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação, postulando pela 
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improcedência da demanda, ao argumento de que a parte autora não 

comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não podendo 

desrespeitar as leis orçamentarias, o que inviabilizaria o fornecimento do 

medicamento. Insta mencionar que a saúde da população é dever do 

Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente 

para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, 

de forma gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "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". Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Evidentemente, o direito à vida, à saúde e 

à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. 

Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde 

de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que necessitam, e que 

não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. 

Notadamente, sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário 

em área discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da 

Separação de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, 

em face de direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas 

se faz cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão 

judicial, ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. No caso 

concreto, as partes reclamadas não trouxeram aos autos prova de 

ausência dessa disponibilidade financeira para deixar de atender ao 

pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a pretensão deduzida em 

juízo é razoável porque a parte reclamante busca preservar a dignidade 

humana que é consequência da própria existência do homem. Sobre o 

assunto, defendendo que a determinação de promoção à saúde do 

cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio da reserva do 

possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. Analisando a 

narrativa fática descrita na exordial em confronto com os elementos 

probatórios carreados aos autos, denota-se que a paciente está 

necessitando, do procedimento cirúrgico, trazendo aos autos laudo 

ortopédico firmado por médico especialista, que atestou os problemas de 

saúde da parte autora e a necessidade pelo procedimento cirúrgico. Insta 

salientar, que o Núcleo de Apoio Técnico informou ainda, que o 

procedimento é contemplado pelo SUS SIGTAP. Outrossim, a parte autora 

encontra-se assistida pela Defensoria Pública, tendo afirmado ser 

hipossuficiente, nos termos da lei, sendo presumida sua hipossuficiência 

financeira e consequente incapacidade financeira para o custeio do 

procedimento cirúrgico. Ademais, conforme se infere do parecer emitido 

pelo NAT, lançado no ID 10201043, a parte autora já estava devidamente 

regulada junto a Central de Regulação do Estado de Mato Grosso, 

aguardando apenas o agendamento do citado procedimento, o qual fora 

realizado pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública em fevereiro/2018 (ID 

11589301) e, confirmada pela a autora, conforme se infere da certidão de 

ID 11617148. Outrossim, não há notícia nos autos de que a consulta não 

tenha sido realizada, bem como, o procedimento cirúrgico, de modo que 

houve o transcurso de 6 (seis) meses, tempo suficiente para sua 

realização. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para 

fornecimento do procedimento cirúrgico de que necessita a parte 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. Destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário não 

figura como cogestor dos recursos destinados à saúde, interferindo no 

orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de independência 

e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há 

interesse individual indisponível, inexistindo discricionariedade 

administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz presente apenas e 

tão somente para inibir a execução das irregularidades praticadas pela 

administração, que, de fato, não observou os princípios constitucionais. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, a fim de condenar as reclamadas a custearem a 

realização do procedimento cirúrgico, caso ainda não tenha sido realizado 

ou, demonstrar nos autos a sua efetiva realização. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000070-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000070-94.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA 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: 8010335-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (EXEQUENTE)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI SILVA DE CAMPOS PAVONI OAB - MS9547 (ADVOGADO)

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SCHUSTER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - RJ0118948A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010335-07.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: COMPANHIA MUTUAL DE 

SEGUROS, TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME EXECUTADO: 

ALBERTO SCHUSTER 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 os postulantes procedam ao levantamento de suas 

quotas partes sobre os valores vinculados aos autos (50% para cada 

parte exequente) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES BERNARDES CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000928-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME REQUERIDO: MARIA INES BERNARDES CORDEIRO 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: 1000973-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES BERNARDES CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000973-95.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: SANDRA SANTI - ME 

EXECUTADO: MARIA INES BERNARDES CORDEIRO 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: 1000313-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE MOURA (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000313-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CICERO ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 
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casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por CICERO ALVES DE MOURA, em desfavor de 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Relata a parte autora ser 

pensionista do INSS e recorreu ao empréstimo consignado ofertado pela 

parte reclamada. Assevera que não foi informada de que tratava-se de um 

cartão de crédito e que os descontos realizados em sua folha de 

pagamento se referiam apenas ao mínimo do cartão, tornando o débito 

impagável, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como, indenização de danos morais e indébito do valor cobrado. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial cível para o processamento da causa, 

em vista da necessidade de realização de perícia grafotécnica, bem como, 

afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência 

de qualquer irregularidade na cobrança em decorrência de assinatura de 

contrato pela parte autora. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito 

a preliminar de incompetência arguida, na medida em que se torna 

desnecessária a realização de prova pericial, na medida em que os 

elementos produzidos nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Ademais, da simples análise dos documentos juntados nos 

autos, é possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta na 

procuração, declarações, ata de audiência e, aquela trazida no termo de 

adesão, pertence a parte autora. 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. 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 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, a título de cartão de crédito, negando qualquer contratação 

nesse sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca 

realizou qualquer relação jurídica com a parte ré, esta última conseguiu 

demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, 

conforme se infere do contrato trazido aos autos no ID 13196714, o qual 

encontra-se devidamente assinado pela parte reclamante. A semelhança 

entre as assinaturas é verificada a olho nu, o que pressupõe ter sido 

realizada pela mesma pessoa. Conforme se infere da procuração, do RG, 

das declarações e da ata de audiência, todos juntados nos autos, é 

possível verificar nitidamente a semelhança da assinatura da parte autora, 

com aquela trazida no contrato pela parte ré. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que a cobrança 

dos valores referentes ao cartão de crédito se deram em razão de efetiva 

adesão da parte autora. 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 os 

seguintes julgados da Turma Recursal do Rio Grande do Sul: Ementa: 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO EM CARTÃO DE 

CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS. LEGITIMIDADE DA 

DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Havendo a requerente 

firmado contrato de financiamento com o banco demandado (fl. 46), ainda 

que acreditando tratar-se de empresa de comércio varejista, assentiu esta 

com a cobrança de encargos, conforme estabelecido no item 4.2 do 

contrato de prestação de serviços (fls. 40/45). Dos documentos aos autos 

encartados, verifica-se a licitude da cobrança efetuada pelo requerido, 

vez que decorrente de encargos do cartão, conforme fatura enviada à 

autora em 09/08/2011, a qual traz estampada, em local visível, o nome do 

estabelecimento comercial correspondente (fl. 23). Restando lícita a 

cobrança efetuada pelo réu, legítima se mostra a inscrição do nome da 

autora em cadastros restritivos de crédito, inexistindo, destarte, lesão 

extrapatrimonial passível de indenização pecuniária. Sentença de 

improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003771169, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

28/05/2013) Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO 

DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ON LINE ELEMENTOS QUE APONTAM NO 

SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE. INADIMPLÊNCIA, 

GERADORA DE INSCRIÇÃO QUE SE LEGITIMA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

PROTETIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

Havendo elementos nos autos que apontam no sentido da manutenção da 

conta corrente do autor, inclusive com a tomada de crédito via terminal 

eletrônico (fl. 35 - item 9), configura-se legítima a inscrição levada a efeito 

junto a órgão protetivo de crédito. A comunicação prévia de apontamento 

negativo é ônus do arquivista, conforme determina o art. 43, § 2º, do CDC, 

descabendo imputá-la ao requerido. Litigância de má-fé que não restou 

configurada, vez que não evidenciados os pressupostos do art. 17 do 

CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003528312, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/12/2012) Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. 

ALEGAÇÃO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. VALORES DEVIDOS. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. 

Caso em que a autora afirma que não contratou o seguro de vida da 

empresa demandada, porém, os documentos acostados demonstram o 

contrário. 2. O contrato trazido à fl. 48 demonstra, claramente, que a 

autora contratou o seguro de vida, pelo valor mensal de R$ 3,50, a ser 

pago na modalidade débito em conta. 3. Assim, tendo em vista que houve 

efetivamente a contratação dos serviços, são devidos os valores 

descontados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004712923, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 10/04/2014) Assim, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se 

falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da 

reclamada. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO A parte reclamante requer o 

pagamento do valor de R$ 2.132,00 (dois mil cento e trinta e dois reais), a 

título de repetição do indébito, com fundamento no parágrafo único do art. 

42 do CDC, que assim preleciona: 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. 

Ora, trata-se de questão de interpretação do texto consumerista, que 

sequer comporta maiores discussões, haja vista que o mesmo é claro no 

sentido de que, haverá a repetição do indébito por valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, ou seja, de forma bastante didática, só se repete 

o que pagou indevidamente/excesso, de modo que a cobrança realizada 

pela parte reclamada é legitimamente devida, ao passo que não merece 

guarida o pedido de repetição do indébito apresentado. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos 
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do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do 

art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou 

com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica 

com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de cartão de crédito, 

o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido 

decorrente dos descontos supostamente indevidos, realizados em sua 

pensão. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada 

cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida 

devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

assinados pela própria parte autora. Logo, resta clara a alteração dos 

fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000347-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERBILENE ANDREZA RAMOS (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 SENTENÇA Processo: 

1000347-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ERBILENE ANDREZA RAMOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer proposta por ERBILENE ANDREZA RAMOS em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, a qual encontra-se em fase de 

conhecimento. Analisando o processo, verifico que consta certificado nos 

presentes autos, dando conta de que a parte autora, embora ciente de 

que deveria dar impulso ao presente feito, mantém-se inerte a tal encargo 

processual, resta configurada, no caso em testilha, o seu desinteresse 

pelo prosseguimento da presente demanda judicial. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte quedou-se silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, haja vista o abandono da causa. 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 

da Lei n.º 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 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Jaciara - MT. 

Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-90.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

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 SENTENÇA Processo: 

1001189-90.2017.8.11.0010. REQUERENTE: REGINA CELIA GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer proposta por REGINA CELIA GONCALVES em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, a qual encontra-se em fase de 

conhecimento. Analisando o processo, verifico que consta certificado nos 

presentes autos, dando conta de que a parte autora, embora ciente de 

que deveria dar impulso ao presente feito, mantém-se inerte a tal encargo 

processual, resta configurada, no caso em testilha, o seu desinteresse 

pelo prosseguimento da presente demanda judicial. Conforme bem 

preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a 

parte quedou-se silente nos autos quando oportuno se manifestar, não 

havendo motivos para que a demanda exista indefinidamente na máquina 

do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte. Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, haja vista o abandono da causa. 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-28.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CHRISPIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000928-28.2017.8.11.0010. REQUERENTE: LUZIA CHRISPIM DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Cuida-se de Ação de 

Obrigação Fazer, ajuizada por LUZIA CHRISPIM DE OLIVEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Pretende a 

parte autora que a parte ré seja compelida em fornecer medicamentos, 

conforme prescrição médica. Apresentado Parecer Técnico pelo Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT. Tutela de urgência indeferida. Em contestação 

alega a parte, 1ª reclamada, em síntese, preliminar de suspensão do 

processo em razão da afetação do tema pelo STJ e legitimidade passiva 

da União, afirmando no mérito que o Estado disponibiliza outros fármacos 

para a realização do tratamento, bem como, que trata-se de medicamento 

a ser fornecido pelo Município e que o deferimento da medida violaria a 

universalidade do acesso à saúde, pugnando ao final pela improcedência 

da ação. Em contestação alega a parte, 2ª reclamada, em síntese, 

preliminar de suspensão desta demanda em decorrência da afetação pelo 

STJ da matéria aqui versada, afirmando no mérito que a responsabilidade 

no fornecimento do medicamento é do Estado de Mato Grosso, não 

havendo comprovação de que os fármacos pleiteados possuam eficácia 

na realização do tratamento. Apresentado parecer pelo Ministério Público 

Estadual. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Cumpre esclarecer que 

não assiste razão às reclamadas, no que tange a suspensão do 

processo, em razão de afetação da matéria pelo STJ. Trata-se de matéria 

já superada naquela corte superior, vez que o acórdão fora publicado no 

DJE em 04/05/2018, assim ementado: ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. 

JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO 

SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS 

CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora 

recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, 

e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), 

necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, 

glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento 

pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi 

devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a 

medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para 

aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se 

que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por 

intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com 

os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de 

inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos 

constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, 

pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do 

medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. 

Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). 

Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, 

previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os 

casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 

1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em 

atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes 

requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. 

Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão 

submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. Assim, os processos 

que se encontravam suspensos em virtude da afetação, retomaram seu 

curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, 

nos termos do que preceitua o art. 1.040, III, do Novo Código de Processo 

Civil. Rejeito a preliminar suscitada. No que tange a alegada legitimidade 

passiva da União e consequente chamamento, tenho que tal pleito deve 

ser igualmente rejeitado, vez que, inegável, portanto, que diante de 

situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do Estado (lato 

sensu) em conferir a devida assistência à saúde dos que necessitam do 

seu amparo. Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, podendo 

o requerente pleitear de qualquer um dos entes federados, não havendo o 

que se falar em interesse da União. Rejeito a preliminar. 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 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 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. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é saber se a parte autora faz jus ao fornecimento dos 

medicamentos XARELTO (Rivaroxabana) 20MG, 1CP/DIA e PRESS PLUS 

10/5, 1CP/DIA; Angularizada a relação processual, o Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação, postulando pela improcedência da 

demanda, ao argumento de que a parte autora não comprovou os fatos 

constitutivos do seu direito, bem como, de que há medicamentos 

alternativos fornecidos pelo SUS. Insta mencionar que a saúde da 

população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento 

no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá 

sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "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". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente está necessitando, com 

urgência, do fármaco. Ademais, conforme tese firmada pelo do C. STJ, no 

REsp 1657156-RJ, a concessão dos medicamentos não incorporados em 

atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes 

requisitos: 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão 

dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na 

ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro 

não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. 

Assim, em que pese a própria corte cidadã tenha modulado os efeitos da 

citada decisão, nos termos do art. 927, §3º, do NCPC, se infere dos autos 

que a parte requerente logrou êxito em comprovar tais requisitos. A parte 

autora trouxe aos autos receituário firmado por médico especialista, que 

atestou os problemas de saúde da parte autora e a necessidade pelos 

medicamentos postulados. Ademais, a parte autora juntou aos autos 

receituário médico (ID 13998840), demonstrando claramente a 

impossibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados por aqueles 

disponibilizados pelo SUS, no que se refere ao tratamento da paciente. 

Outrossim, a parte autora encontra-se assistida pela Defensoria Pública, 
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tendo afirmado ser hipossuficiente, nos termos da lei, sendo presumida 

sua hipossuficiência financeira e consequente incapacidade financeira 

para o custeio dos medicamentos, os quais encontram-se registrados na 

ANVISA, sendo XARELTO (Rivaroxabana) 20MG, 1CP/DIA , sob o nº de 

registro 170560048 e, PRESS PLUS 10/5, 1CP/DIA, sob o nº 109740145, 

ao passo que facilmente se infere dos autos, ter a autora preenchido os 

requisitos para a concessão dos medicamentos. Não se trata de questão 

hipotética ou da possibilidade abstrata de vir a necessitar do medicamento. 

Ao reverso disso, de situação real e concreta, posto que se trata de 

medicamento necessário para manutenção de sua saúde, quiçá a vida da 

parte requerente. Ademais, não se pode restringir o direito à vida e a 

saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a 

pretensão da requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o 

direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe 

alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade 

irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida 

cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). 

A jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS A PACIENTE HIPOSSUFICIEN-TE. OBRIGAÇÃO DO 

ESTADO. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBU-NAL FEDERAL. 1. Paciente 

carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que 

necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes. 2. Incidência 

da Súmula n. 636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por 

contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua 

verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas 

infraconstitucionais pela decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento”. (STF - AI-AgR 616551 / GO – GOIÁS, AG.REG.NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Rel. Min. EROS GRAU, 23/10/2007) 

“PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA 

MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE 

SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - 

DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE 

PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A 

INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - 

DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - 

PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO 

DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. 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 INTER-PRETAÇÃO 

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 inconseqüente, 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 Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 

A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À 

PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER 

CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA E 

EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de 

recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado 

ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa 

repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a 

parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em 

que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 

2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo 

do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como 

instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de 

interesses. Precedentes”. (STF - RE-AgR 393175 / RS - RIO GRANDE DO 

SUL, AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Rel. Min. CELSO DE 

MELLO, 12/12/2006) Não se trata, ademais, de conferir tratamento 

desigual da parte reclamante em relação aquele cidadão que está na fila 

do SUS, pois todos estes também merecem tratamento digno, devendo 

toda a política pública atender à sociedade visando a dignidade da pessoa 

humana. Destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário não figura 

como cogestor dos recursos destinados à saúde, interferindo no 

orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de independência 

e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há 

interesse individual indisponível, inexistindo discricionariedade 

administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz presente apenas e 

tão somente para inibir a execução das irregularidades praticadas pela 

administração, que, de fato, não observou os princípios constitucionais. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para condenar as reclamadas em fornecer os 

medicamentos XARELTO (Rivaroxabana) 20MG, 1CP/DIA e PRESS PLUS 

10/5, 1CP/DIA, conforme prescrição médica trazida pela parte autora. 

Defiro a tutela de urgência, devendo os entes requeridos providenciarem 

de IMEDIATO os medicamentos prescritos à parte requerente, 

comprovando o cumprimento da presente decisão nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de desobediência e bloqueio de valores. 

Determino que em caso de descumprimento da decisão, EXTRAIA-SE 

cópia do vertente feito, encaminhando ao Ministério Público Estadual para 

as providências necessárias. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000435-17.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de ação de nulidade de contrato, com 

restituição de valores e indenização de danos morais proposta por 

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA, em desfavor de BANCO BMG S.A. Relata a 

parte autora que que contratou um empréstimo consignado junto a parte 

Reclamada, mas não foi informada de que tratava-se de um cartão de 
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crédito e que os descontos realizados em sua folha de pagamento se 

referiam apenas ao mínimo do cartão; que o desconto em folha visa, 

justamente, obter menores juros, não se mostra cabível a opção pelo 

lançamento de um empréstimo em fatura de cartão de crédito com o débito 

do valor mínimo no contracheque da autora, posto que as taxas praticadas 

nos cartões de crédito são bem mais elevadas, tornando o débito 

impagável. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, 

conforme se infere da Certidão lançada no ID 13474162, não se fez 

presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou 

contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do 

mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. 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 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 realizou a contratação do cartão de crédito junto a 

parte ré ou se trata apenas de empréstimo consignado. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação, muito embora tenha sido citada para o ato, tampouco justificou 

a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, o demandado não contestou, nem compareceu à audiência de 

conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a 

inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à 

parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à 

parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a contratação dos serviços, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da parte 

reclamante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois tenho 

que houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte reclamada, 

que sem qualquer justificativa passou a realizar descontos, sobre a 

rubrica “Reserva de Margem para Cartão de Crédito”, na aposentadoria da 

parte autora, que assevera na exordial inexistir contrato entre as partes 

para realização de tal desconto. Assim, a parte requerida não comprovou 

que tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como, não 

apresentou qualquer justificativa para a realização da indigitada cobrança. 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DANO MATERIAL Uma vez entendendo ser 

quantia indevida, bem como comprovado o pagamento da mesma através 
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dos documentos que instruíram a exordial (ID 12355584), tenho que o 

montante deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, p. único, do 

CDC, totalizando o valor de R$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa reais). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; 2 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento a título de repetição de indébito, o que totaliza o valor de R$ 

1.190,00 (um mil, cento e noventa reais), valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, contados da data em que ocorreu o 

desconto, mais juros de 1% ao mês desde a data citação; 3 - determinar 

que a parte reclamada SUSPENDA a cobrança objeto da presente 

demanda, lançada em desfavor da parte reclamante, sob a rubrica 

“Reserva de Margem para Cartão de Crédito”. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65215 Nr: 2433-52.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

folhas 101/102 - cuja certidão restou-se negativa para a penhora e 

intimação -, para querendo, manifestarem-se a respeito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 36946 Nr: 1114-88.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leo Vicente do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icaro Zwiquer Arantes Figueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, 

acerca da folha 197, na qual o pedido de parcelamento foi cadastrado no 

sistema de distribuição/mediação. Devendo a parte proceder com as 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 77335 Nr: 828-03.2016.811.0018

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Viol Informática-ME, Claudio Viol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder com o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 34674 Nr: 2221-07.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHdSA, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, acerca da Juntada de 

Carta Precatória de folhas 107/111 - cuja certidão restou-se negativa para 

o cumprimento do Mandado de Prisão -, para querendo, manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 93345 Nr: 3362-80.2017.811.0018

 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: CdCRdVdJU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AeVL, VNGdOV, VAdQ, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-90.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000629-90.2018.8.11.0018. AUTOR: A. FRANCISCO 

DE LIMA E CIA LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A D E C I S Ã O 

INDEFIRO o pedido pagamento de custas ao final e explico: O pedido de 

pagamento ao final do processo não merece acolhimento, pois é vedado 

pela CNGC, bem como o CPC, que permite somente o parcelamento das 

custas iniciais (art. 98, §6º do CPC). FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

indefiro o pedido de pagamento de custas ao final do processo. Desde já 

defiro o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes. Caso haja 

parcelamento das custas, por orientação do Oficio Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux determino o envio da presente decisão ao 

Departamento de Controle de Arrecadação no e-mail: dca@tjmt.jus.br, 

para os lançamentos necessários quanto ao parcelamento das custas 

processuais. Sendo assim, intime-se a parte autora para recolher as 

custas e taxas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

JUARA, 27 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000701-77.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA ARAUJO (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA MARTINS OAB - SP225238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000701-77.2018.8.11.0018. EMBARGANTE: LUCIANA 

DE OLIVEIRA ARAUJO EMBARGADO: SUPREMAGRO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de “Pedido de Nulidade 

Absoluta de penhora em saldo financeiro de poupança e Exceção de 

Pré-Executividade” proposta por LUCIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO. 

Menciona na exordial referencia do pedido ao processo virtual código n. 

65300 (autos n. 2501-02.2014.811.0018). Vieram os autos conclusos. 

Decido. A presente demanda foi distribuída na plataforma PJe. Contudo, 

conforme artigo 3º da Portaria nº 296/2016-PRES, “todos os incidentes 

relacionados a processo que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento.” Por analogia, aplica-se aos processos 

em tramite perante a plataforma do Apolo Virtual/ PEA. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, determino o arquivamento do presente feito. Intime-se a 

parte autora para distribuir novo processo, na plataforma Apolo Virtual/ 

PEA, por dependência da ação principal Código 65300. Desde já, atente-se 

a parte autora para os pedidos elencados na exordial, eis que não 

possuem documentação anexa. CUMPRA-SE. Às providências. JUARA, 27 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000716-46.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000716-46.2018.8.11.0018. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THIAGO APARECIDO 

AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de pedido de busca e apreensão 

embasado em Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, pelo qual o 

requerente Bradesco Financiamento S/A, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse de Thiago Aparecido Amorim, aduzindo que o 

requerido encontra-se inadimplente desde a data de 22/02/2018. Juntou 

documentos às f. 10/53. “Ab initio” verifico que pende documentação para 

comprovação da mora, e explico: 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 verificará 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: “A 

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá 

ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório 

de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”. 

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: “A 

retomada do bem é da essência da ação de busca e apreensão que, na 

hipótese dos autos, está fundada no artigo 3º, do Decreto-lei nº 911/69, 

bastando para sua procedência a configuração da mora com a notificação 

recepcionada regularmente no endereço do devedor” (Recurso de Agravo 

de Instrumento nº 31619/2003 – Classe II – 15 – Comarca da Capital, Des. 

A. Bitar Filho (Relator), Data do Julgamento: 04/11/2003). “Desnecessária 

a notificação pessoal do devedor para que seja constituído em mora, 

bastando, para tanto, o recebimento do protesto ou da notificação no 

endereço destinatário. A notificação expedida por cartório de registro de 

títulos e documentos enviada ao endereço correto do devedor, 

apresenta-se como documento hábil a consolidar a notificação exigida 

pelo decreto-lei 911/69 ” (Recurso de Apelação Cível nº 53641/2004 – 

Classe II – 19 – Comarca Capital, Des. Márcio Vidal (Relator), Data de 

Julgamento: 02/02/2005). “Na jurisprudência da Corte para comprovar a 

mora não é necessário intimação pessoal, basta que o aviso por carta 

seja entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura 

constante do aviso seja a do próprio destinatário” (Processo Resp 676207 

/ RJ; Recurso Especial 2004/0097126-6, Relator (a): Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito (1108), Órgão Julgador T3 - Terceira Turma, Data 

da Publicação/Fonte DJ 29.08.2005, p. 338). “APELAÇÃO CIVEL. BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. 

NOTIFICAÇÃO E PROTESTO INVÁLIDOS. O ajuizamento de ação de busca 

e apreensão pressupõe a comprovação do atraso no pagamento, que 

deve ser feita mediante carta registrada ou protesto do título. Notificação 

não entregue ao devedor, voltando com a informação "endereço 

insuficiente", não sendo válida para constituir o devedor em mora. O 

protesto editalício não pode ser empregado ao alvedrio do credor, só 

sendo admissível nas hipóteses previstas no art. 15 da Lei nº 9.492. A 

previsão de cláusula resolutória não importa na desnecessidade de 

notificação do devedor para que se tenha como constituída a mora”. 

(TJ-RS; AC 70028086957; Frederico Westphalen; Décima Quarta Câmara 

Cível; Relª Desª Katia Elenise Oliveira da Silva; Julg. 30/12/2008; DOERS 

03/02/2009; Pág. 36) Tal entendimento já restou sumulado no Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro nos seguintes termos: “Súmula nº 55. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DE 

MORA. Na ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária, 

basta a carta dirigida ao devedor com aviso de recebimento entregue no 

endereço constante do contrato, para comprovar a mora, e justificar a 

concessão de liminar. (DJERJ 3.9.2003) Referência RI TJRJ - art. 122 

Uniformização de Jurisprudência nº 08/2001 - Proc. 2001.146.00008, julg. 

24.6.2002” No entanto, essa mesma jurisprudência, na eventualidade de 

não ser possível a entrega da correspondência na residência do 

destinatário, e esgotados os meios de se localizar o paradeiro do autor, 

apregoa a possibilidade de que a intimação ocorra por edital. Vejamos: 

“Possível, na exegese que se dá ao art. 2º, parágrafo 2º, e 3º, do 

Decreto-lei n. 911/69 e ao art. 15, da Lei 9.492/97, a constituição em mora 

do devedor mediante publicação de edital de protesto pelo Cartório 

competente” (Processo Resp 408863 / RS; Recurso Especial 

2002/0010077-5, Relator(a) Ministro Aldir Passarinho Júnior (1110), Órgão 

Julgador: T4 – Quarta Turma, Data da Publicação/Fonte DJ 07.04.2003, p. 

292). Contudo, a intimação ficta pressupõe o paradeiro incerto do 

devedor. Afinal, “se o endereço do devedor é conhecido, a mora baseada 

em protesto que teve por fundamento notificação através de edital 

constitui ilegalidade capaz de gerar a carência da ação” (Recurso de 

Agravo de Instrumento nº 39537/2005 – Classe II – 15 – Comarca de 

Várzea Grande, Dr. Marcelo Souza de Barros (Relator), Data de 

julgamento: 30/11/2005). 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, a 

tentativa de notificação da parte devedora foi frustrada, uma vez que a 

correspondência fora devolvida grafando “MUDOU-SE” (f. 30). Ora, tal 

justificativa indica que a correspondência não chegou efetivamente ao 

endereço da parte devedora. De fato, em casos tais, qualquer forma de 

comunicação pelo correio (se essa efetivamente não ocorreu) não possui 

o mínimo amparo legal. Pelo contrário, a obrigação é do comunicante 

diligenciar para que a correspondência chegue até a residência do 

destinatário. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial no 

sentido de comprovar a mora da devedora, uma vez que a falha apontada 

é sanável, sob pena de indeferimento da exordial. DETERMINO AINDA, no 

mesmo prazo, que seja recolhidas as taxas e custas judiciais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Intime-se e Cumpra-se. JUARA, 27 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 42784 Nr: 3214-79.2011.811.0018
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 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA VALDETE DA SILVA 

DOMINGUES, Filiação: Luiz Borges da Silva e de Maria Madalena Moraes 

da Silva, data de nascimento: 11/06/1962, brasileiro(a), natural de Moreira 

Sales-PR, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho o pedido inicial e, na 

forma do art. 226 § 6°, da CRFB, julgo procedente a presente ação para 

decretar o divórcio do casal ora litigante, julgando extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. A requerida 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja Maria Valdete da Silva.Custas 

serão suportadas pelo requerente, suspensa a exigibilidade ante a AJG. 

Deixo de condenar a requerida nas verbas de sucumbência, uma vez que 

não opôs resistência à pretensão deduzida na petição inicial:“Tendo o réu 

sido declarado revel, não se justifica a condenação do autor na verba 

honorária, haja vista a inexistência de resistência à pretensão inicial”. 

(TJ/MT, 3ª Câmara Cível, recurso de apelação cível n. 47591/2003 - Classe 

II - 20 - Comarca de Diamantino/MT, Protocolo n. 47591/2003, Data de 

Julgamento: 04-8-2004, Exmo. Sr. Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI).Transitada em julgado a sentença, expeça-se o competente 

mandado de averbação junto ao Cartório competente, arquivando-se, por 

conseguinte, o vertente feito.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 01 de agosto 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.: 30063 Nr: 2626-77.2008.811.0018

 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: Sociedade Médica São Lucas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Lima Camargo - 

OAB:293.400, Fernando Arruda Ramos da Silva - OAB:OAB/SP 

347.846, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910, Renato 

de Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT, Roberto Cardone - 

OAB:196924

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para manifestar quanto a exceção de 

pré-executividade apresentada pela executada às fls. 391/397, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61519 Nr: 4140-89.2013.811.0018

 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: Adriana Tondim Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 16455 Nr: 2093-26.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arara Transportes Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léo Borges Barreto - 

OAB:129471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Borges - OAB:OAB/SP 

169.782, José Guilherme Junior - OAB:2615/MT, Renato de 

Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65303 Nr: 2504-54.2014.811.0018

 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: Paulino Davi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 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

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos formulado 

nos autos código 62744, declarando que os requerentes Hélio Aloísio Dill e 

Alice Maria Mees participaram do contrato de f. 21/25, na qualidade de 

compradores de 200 alqueires, ou seja, 484 hectares. Ainda, declaro o 

adimplemento substancial do contrato, determinando que o requerido 

Paulino Davi proceda a escrituração da área efetivamente paga, 

correspondente à 357,46 hectares da área atualmente ocupada por Hélio 

e sua esposa, no prazo de 90 dias do trânsito em julgado da presente 

sentença.OUTROSSIM julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados nos autos código n° 65303, rescindindo parcialmente o 

contrato de f. 50/54 e, consequentemente, reintegrando o requerente 

Paulino Davi na posse de 610,54 hectares do imóvel objeto do 

contrato.CONDENO os requeridos José Antonio Mees e Dilma Salete Mees 

a indenizarem, pelo período correspondente à ocupação indevida do 

imóvel rural, o requerente Paulino Davi. O valor da indenização deverá ser 

apurado em liquidação de sentença, visando demonstrar o real valor pela 

utilização indevida do imóvel durante o período de inadimplência; POR FIM, 

condeno os requeridos José Antonio Mees e Dilma Salete Mees a 

restituírem o imóvel ao requerente da mesma forma em que o receberam, 

sob pena da obrigação ser convertida em perdas e danos, hipótese em 

que a indenização deverá ser aferida em liquidação de sentença, tendo 

em vista que não há comprovação no contrato do estado em que o imóvel 

se encontrava.Condeno os requeridos Paulino Davi, José Antonio Mees e 

Dilma Salete Mees ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, referentes aos autos código 62744 em favor de Hélio Dill e 

sua esposa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.Condeno os 

requeridos José Antonio Mees e Dilma Salete Mees ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, referentes aos autos 

código 65303 em favor de Paulino Davi, que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa.Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I, do CPC.PRIC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 62744 Nr: 206-89.2014.811.0018

 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: Alice Maria Mess, Helio Aloisio Dill

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess, Paulino 

Davi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, LUIZ CARLOS CARASSA - OAB:4223, RODRIGO 

LUIZ MARTINS - OAB:8981, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos formulado 

nos autos código 62744, declarando que os requerentes Hélio Aloísio Dill e 

Alice Maria Mees participaram do contrato de f. 21/25, na qualidade de 

compradores de 200 alqueires, ou seja, 484 hectares. Ainda, declaro o 

adimplemento substancial do contrato, determinando que o requerido 

Paulino Davi proceda a escrituração da área efetivamente paga, 

correspondente à 357,46 hectares da área atualmente ocupada por Hélio 

e sua esposa, no prazo de 90 dias do trânsito em julgado da presente 

sentença.OUTROSSIM julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados nos autos código n° 65303, rescindindo parcialmente o 

contrato de f. 50/54 e, consequentemente, reintegrando o requerente 

Paulino Davi na posse de 610,54 hectares do imóvel objeto do 

contrato.CONDENO os requeridos José Antonio Mees e Dilma Salete Mees 

a indenizarem, pelo período correspondente à ocupação indevida do 

imóvel rural, o requerente Paulino Davi. O valor da indenização deverá ser 

apurado em liquidação de sentença, visando demonstrar o real valor pela 

utilização indevida do imóvel durante o período de inadimplência; POR FIM, 

condeno os requeridos José Antonio Mees e Dilma Salete Mees a 

restituírem o imóvel ao requerente da mesma forma em que o receberam, 

sob pena da obrigação ser convertida em perdas e danos, hipótese em 

que a indenização deverá ser aferida em liquidação de sentença, tendo 

em vista que não há comprovação no contrato do estado em que o imóvel 

se encontrava.Condeno os requeridos Paulino Davi, José Antonio Mees e 

Dilma Salete Mees ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, referentes aos autos código 62744 em favor de Hélio Dill e 

sua esposa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.Condeno os 

requeridos José Antonio Mees e Dilma Salete Mees ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, referentes aos autos 

código 65303 em favor de Paulino Davi, que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa.Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I, do CPC.PRIC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30894 Nr: 70-68.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderci Basilio, Glicerio Basilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Alvaro Pinto, José dos Santos Neto, 

Alvaro Pinto Neto, Cezar Pinto Junior, Wanderson Brito Junior, Alexandra 

Lourenço Pinto Ferreira, Célia Regina Lourenço Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar o patrono da parte autora quanto as correspondências devolvidas 

às fl.153/157, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63396 Nr: 814-87.2014.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Rodrigues Kolinsque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39806 Nr: 265-82.2011.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Sirso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamborê - Industria e Comércio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rebeka Vieira - OAB:267530/SP, 

Rodrigo Ribas Couto - OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal elencada no art. 11, da Lei 6.830/80, entendo que o pedido de 

bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser 

deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de f. 161, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da 

parte executada, no montante indicado na memória de cálculo de f. 74. 

Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) caso infrutífera a tentativa de bloqueio “on line”, volte-me concluso para 

realizar pesquisa de bens móveis no sistema Renajud.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 17436 Nr: 3028-66.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Carmo-EPP.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jurandir Barros de Carvalho, Espólio 

de Jurandyr Barros de Carvalho- rep. por: Jadir Barros de Carvalho, José 

Roberto Barros de Carvalho, Jadir Barros de Carvalho, Jurandir Barros de 

Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Vistos etc.

Defiro parcialmente a petição de f. 94 e ss. Para tanto, determino:

a) Suspendo, temporariamente, a alienação judicial do imóvel penhorado, 

devendo ser notificado o leiloiro para que suspenda a oferta pública do 

imóvel, que atualmente está a disposição para venda direta;

b) Certifique-se a intimação dos executados, acerca da penhora e da 

avaliação. Caso não haja intimação, determino que se realize o ato através 

pelos correios, via AR;

c) Notifiquem-se os herdeiros do espólio executado, via AR, acerca da 
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penhora e avaliação do imóvel, bem como da real possibilidade de 

alienação judicial em hasta pública, pelo valor do segundo leilão.

D) cumpridas as deliberações supras, venham os autos conclusos para 

deliberação a respeito de designação de novo praceamento, ou a 

liberação da venda direta, pelo prazo restante.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43646 Nr: 757-40.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Invest Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Três A S Madeiras Ltda, Nelson Américo 

Abegg, Terezinha Pereira Abegg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

- OAB:13.539, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:4877-A

 DESPACHO

Da análise dos autos verifico que as partes firmaram acordo (f. 335). 

Contudo, o termo de composição amigável está incompleto, razão pela qual 

determino a intimação das partes para juntar aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o termo de acordo completo.

Com a juntada, volte-me concluso para homologação.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90476 Nr: 1895-66.2017.811.0018

 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: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNGdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado com certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81848 Nr: 2880-69.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Jesus Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que a consulta ao SIEL foi NEGATIVA, conforme extrato em 

anexo. Assim, promovo o feito com vistas à autora para manifestação 

necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97988 Nr: 5627-55.2017.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado com certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85050 Nr: 4700-26.2016.811.0018

 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: Dorival Adolfo Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Alves da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte para que se manifeste quanto a juntada de carta 

precatória com certidão negativa nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83581 Nr: 3895-73.2016.811.0018

 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 Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio da Silva Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaura José Padilha dos Santos 

- OAB:21.066, Janaína Braga de Almeida - OAB:13.701, Pedro 

Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a certidão 

do oficial de justiça nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90949 Nr: 2136-40.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lusineide Magalhaes do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento da juntada de oficio do 

INSS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55791 Nr: 2010-63.2012.811.0018

 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: Lair Reinel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, acolho parcialmente a impugnação ao 

cumprimento de sentença, e determino:I)Intime-se a parte exequente para 

adequar os cálculos aos parâmetros acima descritos, anexando planilha 

atualizada do débito, com o desconto do valor já deposito pelo 

executado;II) Com a juntada, havendo saldo remanescente, intime-se a 

parte executada para pagar o valor no prazo de 15 (quinze) dias;III) Após, 

intime-se o exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias;Por fim, venham-me conclusos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 16946 Nr: 2568-79.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJCMdOrRSMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por GETULIO VILELA DE 

FIGUEIREDO em desfavor de ESPOLIO DE JOSE CARLOS MIRANDA DE 

OLIVEIRA, qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente informou o pagamento da 

dívida (f. 517), pugnando pelo arquivamento do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada quitou o débito 

pleiteado (f. 517), conforme informado pela parte exequente, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35717 Nr: 3293-29.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso José Kistner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Joanucci Motti - 

OAB:7832/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 178, para conceder a dilação de prazo de 30 dias 

para apresentação dos extratos da conta do autor.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e intime-se o autor para pugnar 

o que entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23879 Nr: 1888-26.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Araujo Costa- Mademax Madeiras, 

Maximiano Araújo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, para o regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42503 Nr: 2931-56.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 90.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65768 Nr: 2874-33.2014.811.0018

 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: Laudirene Caetano Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Intimar patrono da parte autora do retorno dos autos de instância 

Superior, para conhecimento e manifestação necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74999 Nr: 3670-87.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Lopes dos Santos, Ionice Lopes de Almeida, 

Alcides de Almeida, Ruth Cezarina dos Santos, Joel Lopes dos Santos, 

Daniel Lopes dos Santos, Iolanda Lopes dos Santos, Genir Rodrigues 

Cortes, Ivone Lopes Braum, Veraldo Braum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Colha-se parecer Ministerial.

Após concluso para sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74885 Nr: 3613-69.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido para tornar 

definitiva a antecipação de tutela deferida, declarar inexistente a relação 

jurídica entre a parte autora e parte requerida, no tocante à dívida tratada 

nos autos, e condenar a parte requerida ao pagamento, de indenização 

por danos morais, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

desde a presente data e acrescido de juros de 1% ao mês desde a 

citação.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, corrigidas do desembolso, e honorários advocatícios que 

arbitro em 15% do valor da condenação.No mais, julgo extinto o processo, 

com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.Após transito em julgado, ao arquivo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 75431 Nr: 3880-41.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa de Fátima Palma Wilke, Ricardo Wilke, 

Antonio Caetano Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido inicial, 

condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$213.480,00 

(duzentos e treze mil quatrocentos e oitenta reais) ao requerente, 

devidamente corrigidos e com juros de mora em 1% ao mês, nos termo do 

art. 406, do Código Civil de 2002 c/c 161, § 1º do CTN, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% sobre a 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em julgado e 

não havendo requerimento de cumprimento da sentença no prazo de seis 

meses, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84969 Nr: 4668-21.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Antonio Zauza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Faria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de Ref. 38, escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o 

que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86093 Nr: 5314-31.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayf Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Constato que a intimação pessoal do executado acerca da penhora, não 

obstante a diligência realizada por Oficial de Justiça, não se efetivou 

justamente devido a sua própria desídia, já que não manteve nos autos 

seu endereço atualizado, o que era de rigor, a teor do disposto no 

parágrafo único do art. 274 do CPC.

Desse modo, considerando a previsão do § 4º do art. 841 do CPC, de que 

se considera realizada a intimação pessoal a que se refere o § 2º do 

mesmo dispositivo quando o executado houver mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao juízo, viável, no caso, o acolhimento do pedido da 

parte exequente de adjudicação do bem penhorado.

Portanto, não havendo impugnação quanto ao pedido do exequente, defiro 

o pedido de adjudicação do bem imóvel indicado na juntada de Ref:23.

O referido bem deverá ser avaliado por meio de oficial de justiça.

Após a comprovação efetiva do pagamento da diferença, caso o valor do 

crédito seja inferior ao valor do bem, e da quitação do imposto de 

transmissão, lavre-se o auto de adjudicação, encaminhando para 

assinatura.

Uma vez assinada o auto de adjudicação, no prazo de 20 dias, o 

interessado deverá providenciar o necessário para a expedição de carta 

de adjudicação, indicando as cópias para formação do instrumento e o 

recolhimento das custas de expedição.

Na mesma oportunidade, deverá comprovar, ainda, a ciência de todas as 

pessoas previstas no art.799 e 889 do Código de Processo Civil, com 

cópias de todas as cartas, intimações e editais realizados, para 

conferência, ou, declarar expressamente sua inocorrência.

Em seguida, feitas as conferências necessárias pela Serventia, o que 

deverá ser certificado, expeça-se carta de adju¬dicação, e, havendo 

requerimento expresso, mandado de imissão ou ordem de entrega ao 

adquirente, encaminhando para assinatura.

No mais, caso o valor do crédito seja superior ao valor do bem adjudicado, 

deverá o exequente providenciar a elabo¬ração de novos cálculos, 

prosseguindo a execução pelo saldo remanescente.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75396 Nr: 3857-95.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Tadeu Carara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, intimado, não apresentou suas 

contrarrazões recursais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75651 Nr: 19-13.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braulio Mariano Piccin Junior, Wagner Piccin, 

Biatriz Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

DEFIRO o pedido de Ref. 45.

Expeça-se novo mandado citatório, que deverá ser cumprido pelo Sr. 

Meirinho na forma requerida pela parte exequente.

Concedo ao Sr. Oficial de justiça que cumpra a ordem de citação fora do 

horário previsto no art. 212 do NCPC, possibilitando-lhe que cumpra o 

mandado à noite, no feriado, no domingo ou em dias úteis fora do horário 

legal estabelecido, conforme disposto no art. 212, §2º do mesmo diploma 

legal.

Restando frustrada sua citação, proceda-se o Sr. Meirinho a citação por 

hora certa do executado, a termo do artigo 252, caput do CPC.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84712 Nr: 4510-63.2016.811.0018

 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: Romildo Araujo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida a pagar ao 

requerente Valdevino Aparecido Ferreira o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos termos do art. 143, da lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês (R$ 954,00), extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 
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vencimento de cada parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148, do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre 

as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 269.711.601-00.Nome da Mãe: 

Teresinha Sousa Araujo.Nome do segurado: Romildo Araujo 

Costa.Endereço do segurado: Rua Adenilson de Brida 245-W, Centro, 

Juara/MT.Benefício concedido: aposentadoria por idade rural.Renda 

mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00). DIB: 26/09/2016 – data do 

requerimento administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40572 Nr: 1023-61.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaoca Comércio de Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fls. 540.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67484 Nr: 21-17.2015.811.0018

 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): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Morello - 

OAB:OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o teor do Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono o presente feito com vistas à parte requerida, 

em cumprimento ao contido no Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, 

cuja cópia segue em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66273 Nr: 3222-51.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora sobre a juntada de devolução de Carta 

Precatória nos autos.

 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 

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:

 Intimar patrono da parte autora para que providencie a retirada de carta 

precatória para o devido cumprimento, bem como junte aos autos 

comprovante de pagamento de diligencias para cumprimento do mandado.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76704 Nr: 579-52.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 CÓD. 76704

Vistos etc.

Em razão das férias da ilustríssima Promotora de Justiça em exercício 

nesta Comarca, entre os dias 27 de junho a 06 de julho do presente ano, 

conforme ofício acostado a fl. retro, redesigno a audiência marcada 

anteriormente para o dia 17 de setembro de 2018, às 15h00.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65520 Nr: 2667-34.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Pereira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA CUNHA, 

Cpf: 04082847146, Rg: 2061854-9, Filiação: Valdetina Gomes Pereira da 

Cunha e Milton Pedro da Cunha, data de nascimento: 07/04/1991, 

brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, casado(a), vendedor de 

carros, Telefone 66-9609-2866. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, DA R. SENTENÇA.

Despacho/Decisão: Consoante as circunstâncias judiciais acima 

consideradas, FIXO a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) 

dias-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. Não há atenuantes. Presente a 

agravante do art. 298, inciso III do CTB, motivo pelo qual aumento a 

reprimenda em 02 meses, resultando a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) 

meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa e, ante a ausência de outras 

causas de aumento e diminuição da pena. Aplico ao acusado a proibição 

de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo 

período de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, nos termos do art. 292 e 293 

do Código de Trânsito Brasileiro. O regime de cumprimento de pena deverá 

ser o aberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal. ... substituo a pena 
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privativa de liberdade do acusado por duas restritivas de direito, 

consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação 

pecuniária, devendo o condenado, pelo mesmo prazo da pena imposta, 

ficar à disposição de entidade religiosa ou assistencial, pelo período de 08 

(oito) horas semanais, para serviços diversos e pagar importância a ser 

fixada em audiência à instituição pública ou privada com destinação 

social... Condeno o acusado nas custas e despesas processuais...

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 09 de julho de 2018

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109927 Nr: 2956-25.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir De Nardi Segatti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos.

 Considerando que a oitiva da testemunha Walison foi deprecada para a 

Comarca de Sinop/MT, local em que está segregado, intime-se a Defesa 

para se manifestar quanto à realização do interrogatório do acusado, no 

dia 21/08/2018 às 13:30, ou seja, antes da devolução da carta precatória 

sobredita, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 107570 Nr: 1928-22.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleison Eduardo Lameu Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Deyvid Neves Delbom - OAB:23.070

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 

2019, às 14h00min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o acusado e seu defensor.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61480 Nr: 4098-40.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangeval de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANGEVAL DE JESUS SILVA, Cpf: 

91584663553, Rg: 07778198-80, Filiação: Lorival da Silva e de Luzia Maria 

de Jesus, data de nascimento: 29/08/1974, brasileiro(a), natural de Elisio 

Medrado-BA, solteiro(a), retireiro, Telefone (66) 9675-1643. 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: Incurso no art. 306, § 1º, inciso I c/c artigo 309, ambos 

da Lei 9.503/97 e c/c art. 70 do CP.

Despacho: AUTOS nº 4098-40.2013.811.0018 – Cód. 61480DENUNCIADO: 

Evangeval de Jesus SilvaVistos em correiçãoExpeça-se ofício à SEJUDH 

para que tal órgão informe a este Juízo se o acusado se encontra preso 

no estado de Mato Grosso.Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, 

sem necessidade de nova conclusão, proceda à citação do acusado, por 

edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se expedindo o 

necessário.Juara-MT, 29 de agosto de 2017.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz 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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 30 de novembro de 2017

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

Portaria

PORTARIA N.º 76/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO PETENGILL, Juiz de Diretor do Foro 

da Comarca de Juína, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Servidor PAULO RICARDO PASSINATO AMORIM, 

analista judiciário, matrícula 24416, Gestor Judiciário da 3ª Vara, estará 

afastado para gozo de férias no período de 11/07/2018 à 25/07/2018, e 

compensatórias a partir do dia 26/07/2018 à 01/08/2018.

RESOLVE,

DESIGNAR a Servidora CÁSSIA INÊS DOS SANTOS, Auxiliar Judiciária, 

matrícula n.° 6288, como Gestora Judiciária Substituta, no período de 

11/07/2018 à 25/07/2018 e 26/07/2018 à 01/08/2018.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 03 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. Z. (RÉU)

 

Intimar da Audiência de Conciliação/Mediação redesignada para o dia 

18/10/2018 às 8h40min na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RIBEIRO DALMASO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO)

 

Intimar da audiência de Conciliação/Mediação redesignada para o dia 

20/09/2018 às 8h30min na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RIBEIRO DALMASO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO)

 

Intimar da audiência de Conciliação/Mediação redesignada para o dia 

20/09/2018 às 8h30min na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. T. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

VALDEIR JOSE DE FARIA OAB - GO18670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000758-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO)

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar da Audiência de Conciliação/Mediação redesignada para o dia 

23/8/18 às 17h, na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000758-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO)

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar da Audiência de Conciliação/Mediação redesignada para o dia 

23/8/18 às 17h, na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001489-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID VANZELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente Mandado 

de Cumprimento de Liminar, Reintegração de Posse e Citação, expedido 

pelo MM. Juiz Victor Lima Pinto Coelho, diligenciei, juntamente com o Oficial 

de Justiça Elton e duas guarnições da Polícia Militar, comandada pelo 2º 

Ten Pm Cardoso, à área indicada no mandado, por volta das 08h30min, 

onde estava o esposo da parte requerida e este ligou para a Srª. ANA 

MARIA BARBOSA quem esteve no local acompanhada por seu advogado, 

Dr. Luis Fernando, momento em que lhe foi lido todo o teor do mandado, 

bem como explicado acerca da liminar deferida. Existem na área duas 

construções, sendo uma toda em alvenaria, estando esta alugada para o 

Sr. Paulo Roberto Leitner, onde há em funcionamento uma fábrica de 

queijo, e outra construção com partes em alvenaria e partes em madeira, 

onde reside a parte requerida. Após as formalidades legais, a parte 

requerida começou a desocupar o imóvel, utilizando veículo e mão obra 

disponibilizado pela parte autora, tendo sido seus pertences encaminhado 

para local indicado pela requerida. Entretanto, quando ja haviam 

desocupado totalmente a residência, faltando apenas descarregar alguns 

móveis, por volta das 17h00min, fomos acionados pela gestora da 1ª. 

Vara, informando que o Juiz Dr. Fabio Petengil havia exarado uma decisão 

determinando a suspensão do cumprimento da liminar. Assim, este oficial 

deslocou ao fórum, pegou uma via da decisão e cientificou as partes 

acerca da decisão que suspendeu os efeitos da liminar, tendo sido parado 

os trabalhos da reintegração de posse. Certifico ainda que a Sra. Ana 

Maria Barbosa e o Sr. Paulo Roberto Leitner foram devidamente CITADOS 

do teor da ordem ID 12909395, bem como, após as respectivas ciências 

na contrafé da ordem, entregue a ambos cópia deste e da inicial. 

JUÍNA/MT, 2 de agosto de 2018. ELDER DOURADO MIRANDA Oficial de 

Justiça SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001489-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID VANZELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente Mandado 

de Cumprimento de Liminar, Reintegração de Posse e Citação, expedido 

pelo MM. Juiz Victor Lima Pinto Coelho, diligenciei, juntamente com o Oficial 

de Justiça Elton e duas guarnições da Polícia Militar, comandada pelo 2º 

Ten Pm Cardoso, à área indicada no mandado, por volta das 08h30min, 

onde estava o esposo da parte requerida e este ligou para a Srª. ANA 

MARIA BARBOSA quem esteve no local acompanhada por seu advogado, 

Dr. Luis Fernando, momento em que lhe foi lido todo o teor do mandado, 

bem como explicado acerca da liminar deferida. Existem na área duas 

construções, sendo uma toda em alvenaria, estando esta alugada para o 

Sr. Paulo Roberto Leitner, onde há em funcionamento uma fábrica de 
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queijo, e outra construção com partes em alvenaria e partes em madeira, 

onde reside a parte requerida. Após as formalidades legais, a parte 

requerida começou a desocupar o imóvel, utilizando veículo e mão obra 

disponibilizado pela parte autora, tendo sido seus pertences encaminhado 

para local indicado pela requerida. Entretanto, quando ja haviam 

desocupado totalmente a residência, faltando apenas descarregar alguns 

móveis, por volta das 17h00min, fomos acionados pela gestora da 1ª. 

Vara, informando que o Juiz Dr. Fabio Petengil havia exarado uma decisão 

determinando a suspensão do cumprimento da liminar. Assim, este oficial 

deslocou ao fórum, pegou uma via da decisão e cientificou as partes 

acerca da decisão que suspendeu os efeitos da liminar, tendo sido parado 

os trabalhos da reintegração de posse. Certifico ainda que a Sra. Ana 

Maria Barbosa e o Sr. Paulo Roberto Leitner foram devidamente CITADOS 

do teor da ordem ID 12909395, bem como, após as respectivas ciências 

na contrafé da ordem, entregue a ambos cópia deste e da inicial. 

JUÍNA/MT, 2 de agosto de 2018. ELDER DOURADO MIRANDA Oficial de 

Justiça SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RITA EMA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

Petição e documento anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREITAS & MARQUES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimar da audiência de Conciliação/Mediação redesignada para o dia 

20/09/2018 às 9h40min, na sala de audiência do CEJUSC. Bem INTIMÁ-LO, 

NOVAMENTE, para que providencie o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 (vinte reais), para cumprimento do 

mandado no bairro Centro, no prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, 

que o referido valor deverá ser recolhido por meio do sistema 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000388-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REQUERIDO)

L. C. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000388-32.2017.8.11.0025 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO] REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - 

SICREDI UNIVALES MT REQUERIDO: MARIO APARECIDO DA SILVA, LUIZ 

CARLOS GARCIA VISTOS. Frustrada a localização do bem e a citação da 

parte contrária, com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, defiro o requerimento de 

conversão da presente ação de busca e apreensão em execução de título 

extrajudicial por quantia certa. Efetuem-se as necessárias anotações, 

retificando a autuação e registros cartorários. Após, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juína/MT, 12 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000100-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ERENITA ROSA DAMIANI (RÉU)

MOACIR JOSE DAMIANI (RÉU)

DAMIANI COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DE 

JUÍNA DECISÃO Autos n°: 1000100-50.2018.811.0025 Autor: Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso Réu: Damiani Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda. e Outros Vistos, etc. Trata-se de ação civil pública para 

apuração e eventual sanção por responsabilidade civil ambiental atribuída 

aos demandados, os quais, segundo o auto de inspeção, fiscalização e 

infração lavrados pelos técnicos ambientais do IBAMA teriam lançado no 

sistema eletrônico de controle de estoques, armazenamento e 

movimentação de ativos florestais mantido pelos órgãos de preservação 

do meio ambiente (SISFLORA), informações falsas, consistentes no 

lançamento de 50,873 m3 de espécies nativas (madeiras), sem que a 

existência delas fosse comprovável ou real. Em verdade, segundo o Auto 

de Infração nº 9129581-E, bem como o relatório de apuração de infrações 

administrativas ambientais lavrados pelo IBAMA, a demandada e seus 

sócios teriam lançado a crédito a referida quantidade de madeira no 

SISFLORA, sem que aquele montante fosse realmente existente no 

estoque, o que serviria a permitir comércio ilegal de extração de madeiras, 

sem substrato em projetos de manejos florestais, caracterizando 

exploração florestal predatória. Proposta a ação civil, apresentou a 

requerida contestação, com documentos, nonde, em resumo, levanta as 

seguintes questões preliminares e de mérito: (a) a inicial seria inepta 

porque da causa de pedir não decorreria logicamente o pedido de 

recomposição do dano ambiental, nem apresentação de PRAD, já que a 

pretensão se fundaria em auto de infração ambiental, cuja única finalidade 

seria sancionatória/reparatória em pecúnia do suposto dano perpetrado; 

(b) o Parquet careceria de ação, na medida em que não se comprovou a 

notificação do suposto agente causador da poluição ambiental, assim 

como estaria o auto de infração pendente de decisão administrativa, não 

havendo lastro fático concreto a justificar o uso da ação coletiva prevista 

na Lei nº 7.347/85; (c) o valor da causa estaria equivocado, já que o MPE 
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pretende indenização por danos ambientais difusos, mas quantifica a ação 

em R$ 1.000,00 como se fosse esse o montante da pretensão 

indenizatória; (d) em sede meritória, assinala que os agentes da 

fiscalização ambiental não realizaram perícia técnica no local, que seria 

essencial para mensurar se existia mesmo discrepância entre o estoque 

de madeiras no pátio e aquele lançado no sistema de fiscalização 

ambiental, salientando, ademais, ser juridicamente incompatível com a ideia 

de reparação por dano extrapatrimonial sofrido pelo indivíduo a pretensão 

de se reconhecer à sujeito indeterminado – coletividade – direito a tal 

reparação, sendo impossível o pedido de responsabilização por dano 

moral coletivo. Esquadrinhadas as questões defensivas e angularizada a 

lide, determina o art. 357 do NCPC que deve o magistrado, na função 

presidencial do feito, realizar aquilo que se consagrou denominar de 

saneamento, ou seja, enfrentar as questões pendentes de caráter 

processual/formal, e, passo a frente, realizar a chamada organização do 

feito, isto é, fixar os pontos de controvérsia, distribuir a carga probatória 

de forma específica entre os litigantes e daí instá-los a indicar o que mais 

pretendem carrear aos autos como instrumento de prova de suas 

alegações. Passando, então, ao saneamento do feito, quanto às questões 

prefaciais, afirmam os demandados que a petição inicial é inepta porque 

da causa de pedir não decorreria logicamente o pedido, já que a pretensão 

seria claramente ressarcitória e não de cunho preventivo/reparador, logo 

inexistiria razão para se requerer a imposição de obrigação de fazer 

consistente na elaboração de plano de recuperação da área degradada, 

porque a infração havida não se correlacionaria com desmatamento ou 

destruição e sim com um critério técnico de aferição da regularidade na 

exploração florestal. O argumento revela a grande controvérsia que a 

causa ambiental ainda provoca em nosso sistema jurídico, cuja 

interpretação é, no mais das vezes, feita de modo superficial e recheado 

de lugares-comuns, sem que se compreenda a fundo e na essência qual é 

o escopo do sistema de proteção criado pelo art. 225 da Constituição 

Federal. De proemio, é necessário destacar que a Lei nº 9.985/2000, 

criadora do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), cuidou de distinguir logo em seus prolegômenos, os conceitos de 

ecossistema “recuperado” de ecossistema “restaurado”, o que, 

aparentemente, até hoje a comunidade jurídica foi incapaz de compreender 

de modo integral. No referido dispositivo de lei, estabelece-se que: Art. 2º. 

Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...] XIII - recuperação: 

restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a 

uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição 

original; XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma 

população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição 

original; Daí já se extrai que recuperar o meio ambiente não significa, 

necessariamente, devolvê-lo à sua condição original, anterior à 

degradação caracterizadora da infração ambiental, e essa ideia é o 

quanto basta para que se entenda que a obrigação de elaborar e executar 

um plano de recuperação de áreas degradadas não se prende a finalidade 

única e exclusiva de restauração daquele ecossistema especificamente 

violado. Vale dizer: se há imputação de ato violador dos deveres 

ambientais, que possibilitou extração ou exploração irregular de ativos 

florestais, desde que a recuperação/compensação se delimite àquele 

ecossistema violado, é perfeitamente possível falar-se em dever de 

elaboração e execução do PRAD, sem que essa obrigação esteja 

necessariamente atrelada àquele local especifico onde se praticou a 

atividade predatória. Aliás, como bem salientado pelo Parquet, se 

mostrar-se impossível identificar se e onde ocorreram as extrações ilegais 

de madeiras, a recuperação, como sinônimo de compensação do 

ecossistema degradado, poderá ser feita em sede de liquidação de 

sentença, a partir da indicação de áreas degradadas que pertençam 

àquele mesmo conjunto de elementos bióticos e abióticos violados pela 

ação ilícita do poluidor, as quais, preferencialmente, devem ser 

especificadas pelos órgãos de defesa e proteção do meio ambiente e 

mensuradas pelas normas administrativas que disciplinam a maneira e a 

quantificação do dever de reposição florestal (I.N. nº 6/2006 do MMA). 

Sendo assim, muito ao reverso do que afirma a peça defensiva, o pedido 

de imposição de obrigação de elaboração e execução de PRAD, se 

caracterizado o ilícito ambiental em análise, é perfeitamente cabível e 

exequível, nada tendo de abstrato ou ilógico. Rejeito, pois, a preliminar. 

Noutro passo, argumentam os demandados que seria o Parquet carecedor 

de ação, porque inexistiria interesse de agir na hipótese, a uma porque 

não esgotada a fase administrativa de apuração da suposta infração 

ambiental, e a duas porque não teria sido o pretenso poluidor instado, em 

nenhuma oportunidade, a recompor o ambiente alegadamente degradado, 

sendo instaurada de plano a ação civil em comento. Quanto ao caminhar 

ou as fases administrativas do procedimento infracional iniciado a partir da 

atuação do IBAMA, é passada da hora dos operadores do Direito 

compreenderem que o sistema de responsabilidade imaginado no art. 225 

da CF/88 é autônomo e independente, e não se confundem nem se 

justapõem as responsabilidades ambientais passiveis de serem aplicadas 

e reclamadas, em decorrência de um dano ambiental, potencial ou efetivo. 

Em outros dizeres: não importa qual será o resultado do processo 

sancionador administrativo instaurado a partir do A.I. nº 9129582-E, 

porque não há que se confundir o exercício do poder de polícia 

administrativo na área ambiental, que, no mais das vezes, se realiza de 

forma apriorística, baseado na ideia de prevenção, com o dever de 

reparar as consequências, os reflexos do dano já acontecido, como 

lecionam doutrina e jurisprudência: “[...] Urge salientar que, bastando à 

comprovação do liame que ligue o indivíduo ao dano ambiental, responde o 

agente pela lesão, sendo dispensável a comprovação de sua ação 

culposa. Haja vista que se demonstre a existência do dano para o qual 

exercício de uma atividade perigosa exerceu uma influência causal 

decisiva. Na área ambiental, na maioria das vezes a responsabilidade civil 

é do tipo objetiva inserida na “teoria do risco” considerando a atividade 

exercida pelo agente causador do dano (empresa), ou seja, 

consubstanciada atividade perigosa ou potencialmente poluidora, cabe 

dever de reparação, em caso de dano, pelo autor do fato danoso, 

consubstanciado num ônus de sua atividade o dever de reparar os danos 

por ele causados” (Francisco José Marques Sampaio, Responsabilidade 

civil e reparação de danos ao meio ambiente, ed. LumenJuris). (...) 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. AJUIZAMENTO 

DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO 

MEIO AMBIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA 

APLICAÇÃO DE SANÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

PENDENTE. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. I - A 

obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente, prevista no § 

3º do art. 225 da Constituição Federal, independe da conclusão de 

procedimento administrativo instaurado em razão de sanção decorrente de 

autuação por infração à legislação ambiental. Prevalência do princípio da 

i n d e p e n d ê n c i a  d a s  i n s t â n c i a s  ( T R F - 1 ª  R e g i ã o ,  A C 

00022179120094013603, Relator: Desembargador Federal Jirair Aram 

Meguerian, Sexta Turma). Sendo assim, descabida a alegação de 

ausência de interesse de agir por suposta dependência da 

responsabilidade civil ambiental a decisões ou resultados de 

procedimentos administrativos infracionais decorrentes de atividades 

fiscalizadoras dos órgãos de proteção ao meio ambiente. Rejeitada, pois, 

mais esta questão isagógica, há que se averiguar o ponto defensivo, 

nonde assinala haver manifesto equívoco na identificação do valor da 

causa, porque, independente do valor da indenização/reparação 

perquirida, haveria pedido especifico de imposição de obrigação de 

recompor o dano ambiental, que se quantificaria em valor muito superior 

aos mil reais indicados na exordial. É fato que o artigo 291 do Código de 

Processo Civil de 2015, manteve a previsão vetusta de que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”, mas indiscutivelmente tais fórmulas processuais, 

aplicáveis e dirigidas aos processos judiciais de caráter individual (atômico 

na dicção da doutrina moderna) não se ajustam com perfeição às regras 

do chamado processo molecular ou coletivo e, por isso mesmo, devem ser 

repensadas e analisadas de modo a se encontrar racionalidade ao 

sistema. Refletindo sobre a matéria, colhe-se da doutrina atual: “(...) Em 

ações coletivas, estão desvinculadas a fase de conhecimento, que 

objetiva o reconhecimento do direito pleiteado para todos os possíveis 

beneficiários, e a fase executiva, na qual há a individualização para 

cumprimento do julgado com indicação dos atingidos – e não mais da 

entidade que o representa – e cálculos dos valores devidos. Nessa etapa, 

os eventuais beneficiários poderão optar por aderir ou não ao título 

coletivo, razão pela qual é inviável, desde o início da ação, definir o 

número de abrangidos. Justamente por isso é também inviável, nesse 

momento, estabelecer um valor à causa correspondente à repercussão 

econômica da demanda, pois, ainda que se possa estimar o valor 

perseguido por cada beneficiário, não se sabe com precisão quantos 

serão eles. (...) Como, então, atribuir valor certo às causas coletivas, nos 

termos do artigo 291 do CPC/2015? O Tribunal Regional Federal da 1ª 
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Região (TRF1) tem adotado a possibilidade de indicação de valor que 

expresse adequadamente a relevância da demanda e que sirva de 

parâmetro para eventuais despesas processuais: ADMINISTRATIVO. 

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. (…) Nas ações coletivas, o 

conteúdo da causa coletiva não é o proveito econômico dos substituídos, 

matéria não conhecível nesta fase, mas a atribuição da relevância dela, 

para basear eventuais despesas processuais e até quanto à litigância de 

má-fé (AC 0020104-23.2006.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, Rel. Conv. JUIZ 

FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), OITAVA TURMA, e-DJF1 

p.688 de 09/04/2010). (...) Essa é uma solução bastante adequada à 

questão ora proposta. Com os parâmetros de cálculo dispostos no artigo 

292, é viável ao menos eleger beneficiário paradigma de características 

medianas (meio termo entre o que pode receber mais e o que pode 

receber menos) e a partir dele calcular o benefício econômico buscado. 

Outra alternativa é indicar como valor da causa quantia simbólica, cuja 

adequação poderá ocorrer em sentença ou até em fase de liquidação do 

crédito. Esse posicionamento já foi adotado pelo STJ, que aceita a 

atribuição de valor por estimativa e provisório, valor esse que poderá ser 

alterado em momento posterior ao ajuizamento do feito: ADMINISTRATIVO 

E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA 

SIMBÓLICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA A IMPOSSIBILIDADE 

DE APURAÇÃO IMEDIATA DO VALOR E A NECESSIDADE DE POSTERIOR 

LIQUIDAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.PREVALÊNCIA 

DO VALOR INDICADO PELA PARTE AUTORA NA INICIAL.PRECEDENTES. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. Hipótese na qual se discute a possibilidade de 

indicação de montante simbólico como valor da causa em ação de 

cobrança de verbas salariais. O Tribunal de origem, soberano em matéria 

de fatos e provas, com suporte em análise circunstancial do acervo 

fático-probatório, consignou que o valor total do crédito ainda não fora 

apurado e que será necessária posterior liquidação.(…) 4. O acórdão 

recorrido está em sintonia com o entendimento reinante no STJ de que, na 

hipótese de impossibilidade de imediata mensuração da quantia visada a 

título de indenização, o valor da causa poderá ser estimado pelo autor em 

valor simbólico e provisório, passível de posterior adequação ao apurado 

pela sentença, ou no procedimento de liquidação . 5. Agravo regimental 

não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 15.570/PI, Relator 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.09.2011) Em atenção a 

precedentes como esse da Corte Superior, o TRF1 também admitiu a 

correção posterior do montante atribuído como valor da causa em razão 

da impossibilidade de se atribuir valor certo quando a parte está 

impossibilitada de calcular o montante perseguido: Assim, tem-se que a 

parte autora, ao pretender a anulação de ato administrativo da DNPM, tinha 

como finalidade continuar a realização de pesquisas acerca da existência 

e viabilidade econômica de jazidas de ouro, as quais poderiam, inclusive, 

ter resultados insatisfatórios, conduzindo a inexistência de qualquer 

proveito econômico. O certo é que, a fase de pesquisas quanto à 

existência ou não de jazidas traduz profunda incerteza do ponto de vista 

econômico, sendo de rigor reconhecer a impossibilidade de a parte autora 

definir qual proveito obterá no futuro das pesquisas que pretendia realizar, 

tendo sido obstada em razão de ato administrativo que pretende anular. 

Logo, entendo como razoável o valor dado por ela à causa de R$ 1.000,00 

(mil reais), provisoriamente, já que inexistentes maiores parâmetros sobre 

eventuais royalties que possa obter caso seja concedido provimento 

judicial ao seu pedido. (TRF1, Sexta Turma, AC n. 

0066055-25.2015.4.01.3400/DF, Relator Desembargador JIRAIR ARAM 

MEGUERIAM, e-DJF1 de 19.12.2016)” (Larissa Benevides Gadelha 

Campos, in ‘O valor da causa em ações coletivas e o CPC/2015’, colhido 

em https://www.jota.info). Verifica-se, assim, que a jurisprudência se 

inclina sobre dois caminhos: (a) nas ações que buscam a asseguração de 

direitos individuais homogêneos, a projeção do resultado a um indivíduo, 

por amostragem; (b) nas ações coletivas/difusas, stricto sensu, a 

mensuração se faz por um valor simbólico, alterável em sede de liquidação 

de sentença. Portanto, como estamos a tratar de dano ambiental, de nítido 

color erga omnes, não há falar em quantificação do valor da causa de 

modo preciso nessa fase de cognição, razão porque, mais uma vez, 

refuto a pretensão prefacial. Avançando ao meritum causae, verifica-se 

que o ponto controvertido se resume à questão da ocorrência ou não do 

ato ilícito imputado aos demandados, isto é, o lançamento irregular de 

informações imprecisas no SISFLORA, destinado a permitir a aquisição e 

comercialização de ativos florestais pela madeireira sem lastro em projetos 

de manejos autorizados/licenciados pelos órgãos de fiscalização. 

Dessarte, organizando e distribuindo a carga probatória, é de sabença 

geral que no microssistema jurídico ambiental há, ope legis, inversão do 

ônus probatório, que recai sobre o chamado poluidor-pagador, como 

argutamente leciona a Corte Cidadã: “... 4. O legislador, diretamente na lei 

(= ope legis), ou por meio de poderes que atribui, específica ou 

genericamente, ao juiz (= ope judicis), modifica a incidência do onus 

probandi , transferindo-o para a parte em melhores condições de 

suportá-lo ou cumpri-lo eficaz e eficientemente, tanto mais em relações 

jurídicas nas quais ora claudiquem direitos indisponíveis ou 

intergeracionais, ora as vítimas transitem no universo movediço em que 

convergem incertezas tecnológicas, informações cobertas por sigilo 

industrial, conhecimento especializado, redes de causalidade complexa, 

bem como danos futuros, de manifestação diferida, protraída ou 

prolongada. 5. No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova 

é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se 

manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como 

também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de 

hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras 

hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do 

seu ofício de condutor e administrador do processo). 6. Como corolário do 

princípio in dubio pro natura , “Justifica-se a inversão do ônus da prova, 

transferindo para o empreendedor a atividade potencialmente perigosa o 

ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da 

interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 

7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução” (REsp 

972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), 

técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a 

comprovar “que não o causou ou que a substância lançada ao meio 

ambiente não lhe é potencialmente lesiva” (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009)...” (STJ, REsp 

888.385/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin). Portanto, 

fixados os pontos controvertidos, apresentem as partes, de forma 

justificada, as provas que ainda pretendam produzir, no prazo comum 

preconizado na lei processual, e havendo pedido de produção de prova 

oral, designo desde logo audiência de instrução para o dia 22/08/2018, às 

15:30h, sem prejuízo da produção das outras provas que porventura 

sejam requestadas. Publique-se no DJE nos termos da Resolução nº 

Resolução 234/2016-CNJ e da Portaria n. 161/2017-PRES – TJ/MT, 

ressalvada a prerrogativa funcional do Parquet. Às providências. Juína 

(MT), 2 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000388-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REQUERIDO)

L. C. G. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que apresente o 

endereço atualizado dos requeridos para citação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000359-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. S. (AUTOR)

A. D. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. (RÉU)

 

INTIMAR A ADVOGADA POLIANE DE BRITO BATISTA PARA QUE RETIRE 

A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS DEVIDAMENTE SELADA, NO PRAZO 

LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119615 Nr: 1150-02.2016.811.0025
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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: JOSEFA MÁRCIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 15 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 15H00MIN, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 

116: "VISTOS. Trata-se de ação previdenciária de pensão por morte em 

que a parte requerente supracitada move contra o INSTITUTO SOCIAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Partes legítimas e bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para 

a obtenção do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito 

enquanto o trabalhador falecido tinha a qualidade de segurado; b) a 

qualidade de dependente da requerente. Defiro a produção de prova oral, 

com a inquirição das testemunhas regularmente arroladas (CPC, art. 407). 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 

2018, às 15 horas, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do 

CPC/2015. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119102 Nr: 900-66.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDISON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Autos nº 900-66.2016.811.0025 (Cód. 119102)

REQUERENTE: José Edison Ferreira da Silva

REQUERIDO: Seguradora Líder S/A

COBRANÇA

VISTOS.

Expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para levantamento dos honorários 

depositados às fls. 151.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial 

médico apresentado, no prazo comum de 05 dias.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Às providências.

Juína/MT, 2 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119298 Nr: 988-07.2016.811.0025

 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: GFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38545 Nr: 2450-14.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRZ, KRZ, AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, admito a conversão de rito devendo o feito seguir pela via 

expropriatória, INTIME-SE a parte exequente para juntar aos autos o 

calculo atualizado do débito, especificando todas as parcelas em atraso, 

bem como para informar se tem interesse na manutenção da penhora 

realizada à fl. 86, no prazo de 10 dias.Cumprido o item anterior, expeça-se 

mandado para PENHORA e arresto de tantos bens quanto bastem para 

garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). O Executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada do 

mandado aos autos. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Em sendo infrutífera a 

tentativa de penhora, intime-se o credor para que requeira o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.Sem prejuízo, 

nos termos do art. 528, §1º, do CPC, determino a expedição de certidão de 

protesto do pronunciamento judicial a fim de que sejam promovidas as 

anotações pertinentes em nome do executado.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Juína/MT, 1º de agosto de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95750 Nr: 4079-13.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA MOURA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCR, LETICIA RIBEIRO RODRIGUES, ANGELA 

MARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT, NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 Autos nº 4079-13.2013.811.0025 (Cód. 95750)

REQUERENTE: Queila Moura Batista

REQUERIDO: Leticia Ribeiro Rodrigues e outra

INDENIZAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de ação indenizatória proposta por Giovana Camily Batista 

Ribeiro, representada por sua genitora, Queila Moura Batista, em face de 

Leticia Ribeiro Rodrigues e Angela Maria Ribeiro.

No decorrer da lide, as partes firmaram acordo objetivando por fim a 

presente lide, tendo o ilustre representante do Ministério Público 

manifestado sua concordância com os termos da avença, bem como 

pugnou pela prestação de contas quanto aos valores recebidos para 

tratamento da infante.

Às fls. 109/150 a genitora da infante prestou as contas requeridas, tendo 

o representante ministerial manifestado sua concordância e pugnado pela 

extinção da lide.

Nesses moldes, julgo correta a prestação de contas apresentada e, ante a 

satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 2 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89660 Nr: 3898-46.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Processo: 3898-46.2012.8.11.0025 (Cód. 89660)

CREDOR: Antonio Neto da Silva

DEVEDOR: Banco Itaucard S/A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e materiais, em fase de cumprimento de sentença.

Conforme se dessume dos autos, a parte devedora quitou débito 

exequendo, bem como o credor postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo.

Por tais razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor na forma requerida às fls. 174, para 

saque do valor depositado às fls. 169.

 Custas pelo devedor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 2 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97927 Nr: 15-23.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MEDEIROS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:OAB/MT 20.634O

 Autos nº 15-23.2014.811.0025 (Cód. 97927)

EXEQUENTE: Banco do Brasil S/A

EXECUTADO: Daniel Medeiros da Costa

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Cumpra-se a sentença de fls. 126/127, expedindo alvará em favor do 

executado para levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma 

do requerimento de fls. 134.

Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se 

os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 2 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130028 Nr: 2507-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY PAZ E ARMELINDO BONDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM SECRETARIA A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130060 Nr: 2530-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM SECRETARIA A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130027 Nr: 2506-95.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE MENEZES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM SECRETARIA A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130058 Nr: 2528-56.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM SECRETARIA A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130056 Nr: 2526-86.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO F DIAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT
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 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM SECRETARIA A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130038 Nr: 2517-27.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM SECRETARIA A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130052 Nr: 2524-19.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7910/A

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM SECRETARIA A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130180 Nr: 2615-12.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM SECRETARIA A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130658 Nr: 2948-61.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.A. FERREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração manejados em face de sentença 

que julgou improcedente os embargos à execução aviados pelo executado 

e condenou-o a arcar com os ônus da sucumbência, arbitrando em favor 

do causídico nomeado a defende-lo de forma dativa, honorários 

advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Segundo o embargante ao não explicitar quem seria responsável pelo 

pagamento dos honorários arbitrados em favor do dativo a decisão teria 

restado omissa, sendo necessário seu aperfeiçoamento, para aclarar que 

o custeio será devido pelo ente estadual.

É o resumo necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO

O recurso é desnecessário, inexplicável e totalmente sem sentido, porque 

não se compreende qual a sua verdadeira finalidade, a uma porque o 

embargante sagrou-se vencedor na demanda, então não teria porque 

postergar seu andamento, mas mesmo assim, suscitar questão 

absolutamente insossa e desprovida de plausibilidade, e a duas porque 

como é óbvio, por determinação legal, o pagamento de honorários dativos 

é dever do Erário estadual, não precisando o juízo dizer aquilo que já o diz 

a própria lei.

Assim, por inexistir qualquer imperfeição ou omissão decisória, 

DESPROVEJO o recurso, julgando improcedente os aclaratórios.

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 125901 Nr: 4880-21.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELIR BRASSAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA MARIA DA SILVA MACIEL 

BRASSAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130667 Nr: 2956-38.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE 

PARA COMPARECER EM CARTÓRIO A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130655 Nr: 2945-09.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE 

PARA COMPARECER EM CARTÓRIO A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1175 Nr: 28-18.1997.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Vistos, etc.

 Considerando o transcurso do tempo desde a petição de fl. 272, bem 

como que o feito encontra-se paralisado há anos sem providência efetiva 

por parte do exequente, DETERMINO a intimação do credor/exequente 

para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito, conforme preceitua o art. 317, do Novo Código de 

Processo Civil.

Ressalto que eventual providência requerida pela parte credora deverá 

ser efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo 

suficiente para este fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

Não sendo realizadas providências efetivas, o Gestor certificará nos 

autos e fará os autos conclusos.

 Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 348 Nr: 101-19.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Vistos etc.

Em que pese o pedido de suspensão formulado à fl. 182 sob o fundamento 

da Lei 13.340/2016, o exequente não fez juntar aos autos comprovação 

da renegociação de dívida de crédito rural de que trata a referida lei, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido.

Ademais, considerando que a presente ação se encontra paralisada por 

inércia do exequente, DETERMINO a intimação do credor/exequente, para 

promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o art. 317, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que eventual providência requerida pela parte credora deverá 

ser efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo 

suficiente para este fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

Não sendo realizadas providências efetivas, o Gestor certificará nos 

autos e fará os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44 Nr: 29-32.1999.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos etc.

Indefiro pedido de fl. 244.

 Levando em consideração que a presente execução tramita desde 1999 

sem que tenha se encontrado bens passíveis de constrição, DETERMINO a 

intimação do credor/exequente, para promover o andamento do feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, conforme preceitua 

o art. 317, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que eventual providência requerida pela parte credora deverá 

ser efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo 

suficiente para este fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

Não sendo realizadas providências efetivas, o Gestor certificará nos 

autos e fará os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1424 Nr: 19-56.1997.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO ESTRELA, VERA LUCIA IORIS 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para requerer o que entender por direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, §1º do 

Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110157 Nr: 2636-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TANIZAKI, MANABO TANIZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CASSEMIRO DOS REIS DIAS, SÔNIA DE 

ARAÚJO DIAS, LOURDES BETTEGA, FAZENDA NOSSA SENHORA 

APARECIDA, CARLOS EZIQUIEL, FAZENDA FLOR DA MATA, INCRA - 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 

FAZENDA BOI BOM III, ERIC TANIZAK, P. A. IRACEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MACEDO SILVA - 

OAB:, JOÃO JAQUES DA COSTA - OAB:7.318-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que até o presente momento o requerido José Cassemiro 

dos Reis Dias/ Sonia Araújo Dias não foram Citados (fl.100/ AR negativo 

fl.108). Sendo assim, prezando pela regularidade dos autos, bem como 

pelo príncipio do impulso oficial, INTIME-SE a parte autora para que informe 

o endereço do requerido/ ou caso seja o mesmo informado na exordial, 

que recolha o valor do Preparo para envio de Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45131 Nr: 4260-87.2008.811.0025

 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: ENGEFLORA ASSESSORIA, CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA., CLEIDE REGINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAGEM DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833A/MT, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454
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 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança e Reparação de Danos Com Pedido de 

Indenização Por Danos Morais proposta por ENGEFLORA ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA em desfavor de 

DIAGEM DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA, já qualificados nos autos.

A ação foi distribuída em 06 de novembro de 2008.

Contudo, a parte autora, com anuência da requerida, manifestou-se em 

08/08/2017 requerendo a desistência da ação (fl. 287).

Em seguida, vieram-me os autos para apreciação.

Breve relato. Decido.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido de fl. 287, eis que pelo 

que consta nos autos a requerida concorda com o pedido de desistência.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 02 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45132 Nr: 4285-03.2008.811.0025

 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: ENGEFLORA ASSESSORIA, CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA., CLEIDE REGINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUINA MINING MINERAÇÃO LTDA., DIAGEM DO 

BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:6454/MT, Wesson Alves de Martins e Pinheiro - OAB:2.409/A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança e Reparação de Danos Com Pedido de 

Indenização Por Danos Morais proposta por ENGEFLORA ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA em desfavor de 

JUINA MINING MINERAÇÃO e DIAGEM DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA, já 

qualificados nos autos.

A ação foi distribuída em 06 de novembro de 2008.

Contudo, a parte autora, com anuência das requeridas, manifestou-se em 

08/08/2017 requerendo a desistência da ação (fl. 1036).

Em seguida, vieram-me os autos para apreciação.

Breve relato. Decido.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido de fl. 1036, eis que 

pelo que consta nos autos as requeridas concordam com o pedido de 

desistência.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 02 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136957 Nr: 1212-71.2018.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE JUÍNA - CDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MANDRO CASTRO DO CARMO, 

AMAURY MILHOMEN DE SOUZA, ANDRE SILVA DOS SANTOS, BRUNO 

UESLEI BEZERRA ORMENEZE, CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO 

CARMO, DARLEY DE SOUZA, EVALDO PEREIRA SILVA, ERDIRLEY 

ALVES TEIXEIRA, FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA, FRANQUIS PAULO 

DOS SANTOS, GEDEL JUNIOR ARAUJO BARBOSA, HELIO FREESE, 

HILSIOMAR DE SOUZA CARVALHO, IGOR MAGALHAES DE MACEDO, 

JEIKSON PEDRO DE ARRUDA, JOAZINHO CORREA DE AMERCE, 

JONATAS MENDES ALVARENGA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, 

KLEOMAR PEREIRA DA SILVA, LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA, 

MARCOS MAXIMO SANTANA, MARIO MARCIO MORAES DA SILVA, 

MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, MILTON FERNANDES DE JESUS, OZAIR 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, PATRÍCIO DA SILVA, PAULO CESAR 

DIAS DOS SANTOS, PEDRO AMERICO DE ALCANTARA ORDANO, RENAN 

DE OLIVEIRA, RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA, SINDYLAN BARBOSA 

DA CRUZ, VALTUIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, WAGNER LUIZ CABRAL 

LOUBET, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/13.025, VALDINEIDE OVIDIO 

DA SILVA DIAS - OAB:12803/O, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS 

REIS - OAB:OAB/MT 12.803

 Vistos,

Considerando que consulta médica dos recuperandos estava agendada 

para o dia 26/07/2018, e levando em conta a notícia de surto de 

hanseníase na cidade, OFICIE-SE ao CDP local para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, INFORME se houve ou não o referido atendimento 

junto aos detentos.

Após, VISTA ao Ministério Público e CONCLUSOS para deliberação.

No mais, quanto aos pleitos de transferência, REITERE-SE o Ofício de fl. 

101/102, encaminhando-se diretamente ao Gabinete do Juiz para 

apreciação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135941 Nr: 522-42.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SEFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas, 

cuja solução para o conflito deve encontrar agasalho nas regras do 

processo civil, em especial as medidas cautelares nominadas e/ou 

inominadas, bem como nas regras comuns do código de processo penal, 

oportunidade em que se recomenda às partes e respectivos advogados, 

para prevenirem conflito e caso queiram, se dirigirem ao Centro de 

Mediação de Conflito de Juína/MT. INTIME-SE a requerente.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e a Defesa.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133737 Nr: 4932-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NILTON DA SILVA, DIEGO DO 

NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR os acusados EDER NILTON DA SILVA e DIEGO 

DO NASCIMENTO SOUZA como incurso nas penas do art. 157, § 2º, 

incisos I, II e V, do CP. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117689 Nr: 60-56.2016.811.0025
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,Considerando a manifestação do Parquet e, em razão da 

constatação de que o recuperando MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA 

preenche os requisitos para a progressão do regime fechado para o 

semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO 

DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, ADMOESTO o 

recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., 

alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo (MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de qualquer dos deveres 

constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria implicará REGRESSÃO 

CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, 

ambos da LEP).No ato da soltura do recuperando, DEVERÁ o Sr. Meirinho 

LER expressamente as condições aludidas na Portaria, alertando-se das 

consequências do descumprimento, bem como INTIMÁ-LO à comparecer 

perante a Secretaria da Terceira Vara desta Comarca, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para INFORMAR seu endereço atualizado e 

telefone para contato.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117689 Nr: 60-56.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 361, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126921 Nr: 526-16.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

05/11/2018, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101630 Nr: 2613-47.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSV, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/12/2018, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124610 Nr: 4145-85.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 21/08/2018, às 17h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139855 Nr: 3310-29.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DANTAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 48, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132796 Nr: 4340-36.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 42, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133873 Nr: 5038-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 26, no prazo 

de 05 dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 113792 Nr: 5021-74.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 49, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125887 Nr: 4869-89.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 86, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132796 Nr: 4340-36.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133226 Nr: 4587-17.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 26, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99221 Nr: 645-79.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERIVALDO DE MOURA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 108, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135625 Nr: 265-17.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 31, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135731 Nr: 356-10.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON GOMES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 29, no prazo 

de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERKSON BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO)

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000763-96.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ERKSON BENTO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Considerando que o art. 33 da Lei nº 

9.099/95, prevê que todas as provas serão produzidas na audiência de 

instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente e, forte na 

ideia de oralidade e concentração de atos que permeia a essência do 

procedimento sumaríssimo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, 

para o dia 17 DE AGOSTO DE 2018, às 14h:50min., devendo as partes 

comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se desejarem produção 

de prova oral, salientando, ademais, que poderá o requerente apresentar 

réplica à contestação, no ato instrutório de forma oral, ou até cinco dias 

antes do ato, por meio escrito. Intimem-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELZITA LOPES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 435 de 740



FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO)

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000771-73.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ELZITA LOPES MAGALHAES 

REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Considerando que o art. 33 da Lei nº 

9.099/95, prevê que todas as provas serão produzidas na audiência de 

instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente e, forte na 

ideia de oralidade e concentração de atos que permeia a essência do 

procedimento sumaríssimo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, 

para o dia 17 DE AGOSTO DE 2018, às 13h:30min., devendo as partes 

comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se desejarem produção 

de prova oral, salientando, ademais, que poderá o requerente apresentar 

réplica à contestação, no ato instrutório de forma oral, ou até cinco dias 

antes do ato, por meio escrito. Intimem-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109551 Nr: 2361-10.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERNANDO VICONA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Tem a presente finalidade intimar o Advogado (Dativo) do Autor do Fato, 

para comparecer na audiência preliminar, designada para o dia 06/08/2018 

às 17:45horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109529 Nr: 2339-49.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT

 Tem a presente finalidade intimar o Advogado(Dativo) do Autor do Fato, 

para comparecer na audiência preliminar, designada para o dia 06/08/2018 

às 18:00horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 2418-28.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERVAL NETO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Tem a presente finalidade intimar o Advogado(Dativo) do Autor do Fato, 

para comparecer na audiência preliminar, designada para o dia 06/08/2018 

às 18:15horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109544 Nr: 2354-18.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CAIRES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 Tem a presente finalidade intimar o Advogado(Dativo) do Autor do Fato, 

para comparecer na audiência preliminar, designada para o dia 06/08/2018 

às 18:30horas.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOAQUIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000831-88.2018.8.11.0011. 

AUTOR: SEBASTIAO JOAQUIM SILVA RÉU: INSS AGENCIA DE CÁCERES 

MT Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por SEBASTIAO JOAQUIM 

SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula 

manutenção do auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade 

permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que o 

autor preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Noutro giro, o autor requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão do autor está desamparada dos pressupostos necessários 

para concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso quejandos, 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 436 de 740



“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCISCO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000890-76.2018.8.11.0011. 

AUTOR: JOAQUIM FRANCISCO ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por JOAQUIM 

FRANCISCO ALVES contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula 

manutenção do auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade 

permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que o 

autor preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Noutro giro, o autor requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão do autor está desamparada dos pressupostos necessários 

para concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso quejandos, 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 
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análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELE APARECIDA BRITO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000901-08.2018.8.11.0011. 

AUTOR: SUELE APARECIDA BRITO DE CARVALHO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por SUELE APARECIDA BRITO DE CARVALHO contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando em resumo, que se encontra incapacitado para o trabalho, 

razão pela qual postula manutenção do auxílio-doença, e se for 

constatada a incapacidade permanente, converter em aposentadoria por 

invalidez, uma vez que o autor preencheria as condições para percepção 

do beneficio pretendido. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. 

DECIDO. De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, o autor requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão do autor está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso 

quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 
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máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000899-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALVES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000899-38.2018.8.11.0011. 

AUTOR: SUELI ALVES BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por SUELI 

ALVES BARBOSA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula 

manutenção do auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade 

permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que o 

autor preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Noutro giro, o autor requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão do autor está desamparada dos pressupostos necessários 

para concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso quejandos, 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000908-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000908-97.2018.8.11.0011. 

AUTOR: VALDECI BENEDITO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por VALDECI 

BENEDITO DA SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula 

manutenção do auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade 

permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que o 

autor preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Noutro giro, o autor requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão do autor está desamparada dos pressupostos necessários 

para concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso quejandos, 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA GONCALVES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000937-50.2018.8.11.0011. 

AUTOR: FATIMA GONCALVES BORGES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por FATIMA 

GONCALVES BORGES contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula conversão 

do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, uma vez que o autor 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 
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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 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Noutro giro, o autor requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja convertido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão do autor está desamparada dos pressupostos necessários 

para concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso quejandos, 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta conversão do benefício clamado pela parte requerente. 

Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARQUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a tutela específica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado em sede de antecipação de tutela. Como é cediço, os 

efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 

do CPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento 

em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos necessários para concessão 

da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. À luz do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, 
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mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 

1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do NCPC. Apresentada a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão 

mediante triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 31 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000750-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA VOLOBUEFF MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a tutela específica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado em sede de antecipação de tutela. Como é cediço, os 

efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 

do CPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento 

em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos necessários para concessão 

da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. À luz do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, 

mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 

1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do NCPC. Apresentada a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão 

mediante triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 31 de 

juLho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000875-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GONZAGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000875-10.2018.8.11.0011. 

AUTOR: CLEIDE GONZAGA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por CLEIDE 

GONZAGA DA SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula 

manutenção do auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade 

permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que o 

autor preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Noutro giro, o autor requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão do autor está desamparada dos pressupostos necessários 

para concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente porque todos os documentos médicos anexados aos autos são 

datados de anos anteriores, sem qualquer laudo ou atestado médico 

recente que comprove a necessidade do restabelecimento do benefício 

pretendido. Neste pórtico, trago a baila o entendimento esposado pelos 

Tribunais Pátrios em caso quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 
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determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000753-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILTON ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000753-94.2018.8.11.0011. 

AUTOR: EDMILTON ANTONIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Compulsando-se os autos, verifica-se que a petição 

inicial não veio instruída com o comprovante de residência em nome da 

parte autora, o que constitui documento indispensável ao preenchimento 

dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, 

razão pela qual determino a intimação do advogado da parte requerente 

para que emende a exordial, a fim de que seja juntado o comprovante de 

residência atualizado e em nome do autor ou, caso não seja possível, 

esclareça o seu vínculo com o titular do comprovante a ser juntado nos 

autos, no prazo de 15 (quinze), sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 03 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000855-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LELIANE MARTA VICENSOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000855-19.2018.8.11.0011. 

AUTOR: LELIANE MARTA VICENSOTTI RÉU: INSS AGENCIA DE CÁCERES 

MT Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 31 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000847-42.2018.8.11.0011. 

AUTOR: VALDENICE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por VALDENICE DA 

SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula conversão 

do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, uma vez que o autor 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Noutro giro, o autor requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja convertido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão do autor está desamparada dos pressupostos necessários 

para concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 
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mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso quejandos, 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta conversão do benefício clamado pela parte requerente. 

Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000990-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ALMEIDA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por ALZIRA ALMEIDA VIANA 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que se encontra 

incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula manutenção do 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que o autor preencheria as 

condições para percepção do beneficio pretendido. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Noutro 

giro, o autor requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, 

a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os 

efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 

do NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento 

em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão do autor 

está desamparada dos pressupostos necessários para concessão da 

tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido, tendo em vista que o único atestado médico que 

informa a incapacidade laboral da autora está datado do ano de 2016, 

sendo assim desatualizado. Neste pórtico, trago a baila o entendimento 

esposado pelos Tribunais Pátrios em caso quejandos, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 
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PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000798-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. D. C. M. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000798-98.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. REQUERIDO: 

L. E. DA COSTA MERCADO LTDA - ME 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 na inicial, conforme planilha de cálculo apresentada, 

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 Novo 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 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 Novo 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 constado no mandado, 

conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mãos do representante do autor. Caso não seja concretizada 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, 

conforme dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 2 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000752-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000752-12.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ADILSON GONCALVES DA SILVA Considerando-se a 

manifestação apresentada no ID nº 14191686, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

com esteio no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, do mesmo 

Diploma Legal, porquanto ainda não houve a efetiva citação do réu. 

Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, se 

houver. Proceda a Secretaria com a baixa em eventuais penhoras. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. P. R. I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000949-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000949-64.2018.8.11.0011. 

AUTOR: JOAO VICTOR DE FREITAS BRAGA RÉU: JULIANA FURLAN 

Conforme se observa na petição inicial (ID nº 14213786) o autor 

argumentou não possuir condições financeiras para arcar com as custas 

processuais, pleiteando, portanto, os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, o qual passo a analisar. Pois bem. De pronto, constato que os 
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documentos que instruem a inicial não são hábeis para convalidar a 

alegação hipossuficiente do autor. Isso porque, consta no comprovante de 

residência anexado no ID de nº 14213914 que o valor consumo da energia 

elétrica é de R$1.024,65 (hum mil e vinte e quatro reais e sessenta e cinco 

centavos), o que, de antelóquio, não da azo à presunção de que o autor 

não detém condições financeiras para suportar o pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista que se ele recebe o valor de 

R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) certamente não teria condições 

financeiras para pagar a energia e tampouco sequer para se sustentar. 

Outrossim, consigno que restou demonstrado por meio do aludido 

comprovante de residência que o autor reside na propriedade rural do seu 

genitor, cuja localização é nos arredores desta Comarca, ou seja, região 

bastante valorizada, resultando na ausência dos requisitos necessários 

para concessão do beneplácito da Justiça Gratuita. Além disso, ao 

contrário do alegado pelo autor, entrevejo que ele fora registrado como 

auxiliar de escritório em 05 de julho de 2018 junto a Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida de propriedade do seu genitor Sr. João Anderson 

Braga, tendo como subsídio o valor de R$1.431,00 (hum mil, quatrocentos 

e trinta e um reais) e não de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

conforme dito na peça de ingresso, de onde conclui-se que ele possui 

plenas condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao 

seu sustento ou ao de sua família. Nesse viés, como é cediço a 

assistência judiciária gratuita é benefício de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, (Ap 

58624/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 14/11/2017), o que não se verifica na hipótese. À vista 

do exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita formulada no bojo na 

petição inicial carreada no ID de nº 14213786. Intime-se o requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento das custas 

de distribuição e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do presente feito, atentando-se a Secretaria da Segunda Vara 

para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis: Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e façam imediatamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 19 de julho de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246317 Nr: 1288-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Rodrigues de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiuchi - OAB:14495/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946

 Vistos.

Considerando que o requerente do presente feito é servidor atuante na 

Terceira Vara desta Comarca, e, devido às atividades judicantes 

desenvolvidas por esta magistrada foi construída uma proximidade, uma 

vez que anteriormente era servidor da Primeira Vara.

Consequentemente, nos termos do artigo 145, inciso I, do Código de 

Processo Civil, esta magistrada tornou-se suspeita para a condução do 

presente feito.

Por tais razões, DETERMINO a remessa dos autos ao próximo substituto 

legal constante na escala automática de substituição, prevista no 

Provimento n.º 02/2015/CM do Conselho da Magistratura.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de abril de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246317 Nr: 1288-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Rodrigues de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiuchi - OAB:14495/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946

 Autos nº. 1288-74.2017.811.0011 (Código: 246317)

 Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não fora juntado o comprovante de 

recolhimento das custas processuais.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236269 Nr: 873-28.2016.811.0011

 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:

 Defiro os pedidos de fl. 55, para tanto proceda-se conforme requisitado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de agosto de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259690 Nr: 1695-46.2018.811.0011

 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: João Paracatu Filho, Espólio de João Paracatu

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, Wanderley Lopes Conceição - OAB:14000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, INDEFIRO por ora, o pedido de justiça gratuita, haja 

vista a ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado. 

Intime-se o requerente, na pessoa de seu advogado, para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do presente feito, atentando-se a Secretaria da Vara 

para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis:Art. 456. A taxa judiciária, 

as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 446 de 740



incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário 

a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a 

parte para o fim de complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º 

será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 01 de agosto de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253702 Nr: 5086-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 (...)Diante do exposto, rejeito liminarmente os embargos opostos, por 

descumprimento ao art. 917, § 3º e 4º, inciso I do CPC. Por consequência, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito.Condeno os 

embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios cujo valor fixado em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º, do art. 85, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença aos 

autos principais e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, 1º de agosto de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254908 Nr: 5553-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir dos Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Cândido Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Perdas e Danos 

c/c Danos Morais proposta por Valdecir dos Reis de Oliveira, em desfavor 

de Jesus Candido Siqueira tendo as partes pugnado pela homologação do 

acordo entabulado à fl. 59/59-vº, 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.

 Tendo em vista que as partes entraram em acordo antes de ter sido 

prolatada sentença aos autos, as partes ficam dispensadas do pagamento 

de custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, §3° 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, 01 de agosto de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246654 Nr: 1450-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson 

Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido formulado à fl. 51, referente à penhora de bens que 

guarnecem a sede da empresa do executado, porquanto tal medida deve 

ser adotada em caráter excepcional, devendo ser autorizada somente 

quando o exequente comprovar que esgotou todos os meios à sua 

disposição para localizar bens de propriedade do devedor que sejam 

passíveis de penhora, oi que não é o caso dos autos.

No mais, proceda a Secretaria deste Juízo com o integral cumprimento da 

decisão de fls. 42/42-vº.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 1º de agosto de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253203 Nr: 4842-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza, Ilma Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Júnior - OAB:6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 (...)Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS opostos, por 

descumprimento ao art. 917, § 3º e 4º, inciso I do CPC. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.CONDENO a 

embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

nos termos do § 2.º, do art. 85, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia desta sentença aos autos principais e arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, 31 de 

julho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113928 Nr: 2247-89.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

NATALIA HONOSTÓRIO DE REZENDE - OAB:13714, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL e INFOJUD, foi possível 

aferir a existência de 02 (dois) endereços distintos do requerido, 

conforme extratos em anexo.

 Desse modo, determino a citação do requerido nos 02 (dois) endereços 

localizados.

Caso reste infrutífero o ato acima, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 88340 Nr: 3483-13.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 447 de 740



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Sarah Caroline Mendes Pinheiro - OAB:16008, Sérgio 

Antonio Rosa - OAB:4.153, Viviane Souza do Couto - OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fl. 200.

Expeça-se ofício requisitório ao Presidente do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das verbas por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, 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, 31 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253259 Nr: 4870-82.2017.811.0011

 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: IdJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEdTdMG-D, MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 Em consulta realizada junto ao Sistema INFOJUD, foi possível aferir a 

existência de um novo endereço da parte requerida, conforme extrato em 

anexo.

 Desse modo, determino a intimação do requerido no endereço localizado.

Caso reste infrutífero o ato acima, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para que se manifeste no que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250519 Nr: 3288-47.2017.811.0011

 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: Manoel Mecias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Manifeste-se a parte autora acerca do pedido de fl. 141, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247433 Nr: 1828-25.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Martinez - OAB:13.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL e INFOJUD, foi possível 

aferir a existência de 02 (dois) endereços distintos do requerido, 

conforme extratos em anexo.

 Desse modo, determino a citação do requerido nos 02 (dois) endereços 

localizados, nos termos da decisão de fl. 17.

Caso reste infrutífero o ato acima, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251682 Nr: 3939-79.2017.811.0011

 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: Itamar José Morais Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do 

feito sem a realização da prova pericial.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234970 Nr: 133-70.2016.811.0011

 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 Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Clementino da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Francielly A. Storti Assunção - OAB:21.240

 Conforme manifestação do exequente à fl. 97 vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição inicial.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento 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.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 02 de agosto de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245723 Nr: 935-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Porfirio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice de Oliveira Santos, Antonio Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)À luz do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido 

na exordial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, 

para adjudicar em favor da requerente Eva Porfirio dos Santos, o imóvel 
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urbano lote n° 05, da quadra n° 57, situado na cidade de Curvelândia, 

comarca de Mirassol D´Oeste, com área de 304,75m2, dentro dos 

seguintes limites e confrontações: frente 11,50mts para a rua Piaui; fundo: 

11,50 metros para o lote 07; lado direito: 26,50 metros para o lote 06; lado 

esquerdo: 26,50 metros para o lote 04, registrado sob o n° R-1/M-25.172, 

em 28 de agosto de 2015, L° 02 – Registro Geral, do CRI desta 

comarca.Sem condenação em custas e despesas processuais. 

Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se a carta de 

adjudicação.Publicada em audiência, registre-se e cumpra-se. Os 

presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231991 Nr: 2970-35.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdL-M, EFdL, OGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido formulado à fl. 164 para tanto, expeça-se ofício ao 

SERASA e ao SPC, no endereço do CDL desta cidade, determinando a 

inserção do nome do executado E F DE LIMA – ME, ONESIMO 

GONÇALVES FERREIRA E EUNICE FERREIRA DE LIMA em seus cadastros 

em virtude de débito que perfaz o valor de R$152.740,40 (cento e 

cinquenta e dois mil e setecentos e quarenta reais e quarenta centavos) 

oriundos deste processo.

Após dê-se vista a parte autora para que manifeste o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 02 de agosto de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25999 Nr: 2350-38.2006.811.0011

 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): Adão de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2350-38.2006.811.0011 Código 25999

ESPÉCIE: Ação de execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Adão de Oliveira Junior

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Adão de Oliveira Junior, Cpf: 

53134656191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Luiz Albuquerque e 

Cáceres, Nº 547, Bairro: Residencial Alto da Boa Vista, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 561,22( Quinhentos e sessenta e um Reais e 

vinte e dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257210 Nr: 576-50.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAR, Patricia Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 576-50.2018 .811.0011 Código 257210

ESPÉCIE: Ação Cumprimento de sentença

PARTE REQUERENTE: Patricia Amaro e outro

PARTE REQUERIDA: Marcelo Rodrigues de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Marcelo Rodrigues de Oliveira, Cpf: 

01074046218, Rg: 2990784-5 SSP MT Filiação: Carmelindo Rodrigues e 

Izabel de Oliveira Carrasco Rodrigues, brasileiro(a), , Endereço: Rua Pedro 

Mazali, Nº 516, Bairro: Parque Bandeirante, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30963 Nr: 1501-95.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ortega Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1501-95.2008.811.0011 Código 30963

ESPÉCIE: Ação de execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: João Ortega Neto

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João Ortega Neto, Cpf: 20790317168, 

Endereço: Rua Madalena Mariana Marques, Nº 1.321, Bairro: Loteamento 

Joaquim Cunha, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 560,22 ( Quinhentos e sessenta Reais e vinte e 

dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi
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 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254731 Nr: 5503-93.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDdS, TDdS, Edinéia Duarte de Souza, TDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5503-93.2017 .811.0011 Código 254731

ESPÉCIE: Ação de Cumprimento de sentença

PARTE REQUERENTE: Edineia Duarte de Souza e outros

PARTE REQUERIDA: Alexandre Pereira dos Santos

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Alexandre Pereira dos Santos, Cpf: 

92826954172, Rg: 1448466-8 SSP MT Filiação: Sebastião Pereira dos 

Santos e de Idalina de Oliveira Santos, data de nascimento: 07/08/1981, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), operador de máquina, 

Endereço: Rua Sebastião F. de Oliveira, Nº. 1345, Cidade: Araputanga-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233366 Nr: 3813-97.2015.811.0011

 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): Luiz Carlos Mascarelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3813- 97.2015.811.0011 Código 233366

ESPÉCIE: Ação de execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Mascarelo

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luiz Carlos Mascarelo, Cpf: 

53000420991, Rg: 3.622.897-0 Filiação: Ary Antonio Mascarelo e de 

Amelia Ana Anschau, data de nascimento: 26/08/1964, brasileiro(a), 

natural de Piraquara-PR, , Endereço: Rua Maria dos Anjos Braga, Nº 110, 

Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 560,22( Quinhentos e sessenta Reais e vinte e 

dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252540 Nr: 4351-10.2017.811.0011

 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: Elizangela de Arruda dos Santos, MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Simão

 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 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4351-10.2017 .811.0011 Código 252540

ESPÉCIE: Ação Alimentos

PARTE REQUERENTE: Elizangela de Arruda dos Santos e outro

PARTE REQUERIDA: Leandro Simão

INTIMANDO(A, S):Requerido(a): Leandro Simão Filiação: Nelson Simão e 

Edite Simão, data de nascimento: 25/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Mirassol D´Oeste-MT, solteiro(a), desocupado, Endereço: Rua Professor 

Odélio Barbosa, Esq/com A Rua Dorcilia Sales de Matos, Casa 05, Bairro: 

Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D´oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 274,82( Duzentos e setenta e quatro Reais e 

oitenta e dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234311 Nr: 4413-21.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Andreotto Junior - 

OAB:9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora do R. Despacho de fls. 529, cujo teor 

transcrevo:"Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da 

impugnação apresentada, em 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT – 17 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22564 Nr: 2528-21.2005.811.0011

 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): Leonildo Cesar Vendrame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2528-21.2005 .811.0011 Código 22564

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Leonildo Cesar Vendrame

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Leonildo Cesar Vendrame, Cpf: 

18202250110, Endereço: Rua Presidente Tancredo Neves, Nº 546, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48 ( Quinhentos e quarenta e cinco Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 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: Zacarias Tavares Canara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Acolho o pleito da parte autora vertido às fls. 141, razão porque 

redesigno a solenidade outrora designada para o dia 11/09/18, às 

14h00min.

Sem prejuízo, intimem-se as partes acerca da proposta de honorários 

apresentada nos autos, para manifestarem em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste, 31 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251560 Nr: 3852-26.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdR, VCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdA

 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: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 3852-26.2017.811.0011 cód. 251560

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Elenir Carvalho dos Reis e Vinícius Carvalho Araujo

PARTE REQUERIDA: Agnaldo Rodrigues de Araujo

INTIMANDO(A, S): Agnaldo Rodrigues de Araújo, Filiação: Osmano Antônio 

de Araújo e Amélia Rodrigues de Araújo, brasileiro(a), natural de 

Mirandópolis-SP, Endereço: Av. Presidente Vargas, Nº 1.174, Bairro: 

Centro de Guaraçaí, Cidade: São Paulo-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.040,19

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. Cuida-se de “Ação de Cumprimento de Sentença 

Alimentos” movida por Vinicius Carvalho Araújo, menor impúbere, 

representado por sua genitora Elenir Carvalho dos Reis, em desfavor de 

Agnaldo Rodrigues de Araújo, todos devidamente qualificados nos autos. 

Às fls. 25, a Defensoria Pública, informou que o executado adimpliu com o 

pagamento integral do débito. Manifesta-se o Ministério Público favorável à 

extinção (fl.32). Os autos vieram-me conclusos. É O BREVÍSSIMO 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

a satisfação da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, inciso II e o art. 925, 

estes últimos do CPC. CONDENO o executado ao pagamento das custas e 

despesas processuais. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de 

novembro de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima - Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de julho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248284 Nr: 2237-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson 

Alves de Souza, Ilma Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do débito principal, 

que deverá recair sobre dinheiro nas contas de José Alves de Souza & 

Santos Ltda. ME, Emerson Alves de Souza e Ilma Santos, até o valor total 

de R$ 116.211,28 (cento e dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e 

vinte e oito centavos).Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o 

exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do 

Código de Processo Civil.Se frutífera, posto que parcialmente, intime-se o 

executado na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, 

para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de maio 

de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000546-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR NUNES DE OLIVEIRA (RÉU)

MICHELLY NUNES DE OLIVEIRA (RÉU)

N. A. TRASNPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

Expeça-se mandado de pagamento, com prazo de quinze dias, nele 

cientificando-se o réu de que: a) nesse mesmo prazo, poderá efetuar o 
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pagamento, caso em que ficará dispensado do pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. b) caso não efetue o 

pagamento, poderá o réu oferecer embargos, os quais suspenderão a 

eficácia do mencionado mandado. c) em caso de não pagamento nem de 

interposição de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’oeste, 31 de julho de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000949-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000949-64.2018.8.11.0011. 

AUTOR: JOAO VICTOR DE FREITAS BRAGA RÉU: JULIANA FURLAN Em 

virtude de estar jurisdicionando em regime de substituição legal à Primeira 

Vara desta Comarca, tomei conhecimento de que lá tramita processo 

ajuizado pela Srta. Juliana Furlan, no qual se postula precipuamente, 

regulamentação da guarda, visitas e alimentos para a infante Manoela 

Furlan Braga, ajuizado em 13/07/2018. Nessa conjectura, observa-se que 

o presente feito foi ajuizado em 17/07/2018, logo, pela exegese no art. 59 

do NCPC, conclui-se que o Juízo da Primeira Vara é prevento para também 

processar e julgar os presentes autos, em decorrência da flagrante 

continência existente entre eles. Diante do exposto, Declino a competência 

para processar e julgar os presentes autos para o Juízo da Primeira Vara 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’Oeste, 

MT, 2 de agosto de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251578 Nr: 3866-10.2017.811.0011

 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: Aparecida Felix Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 9:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258313 Nr: 1072-79.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Carlos de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 13:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258833 Nr: 1318-75.2018.811.0011

 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: Dulce Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 11:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258834 Nr: 1319-60.2018.811.0011

 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: Marinete Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 12:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259131 Nr: 1482-40.2018.811.0011

 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: Vagner Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 9:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259750 Nr: 1707-60.2018.811.0011

 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: João Francisco Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 10:50 horas para a realização da perícia médica a ser 
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realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250339 Nr: 3204-46.2017.811.0011

 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: Rosana Pereira Saldanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 13:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256000 Nr: 37-84.2018.811.0011

 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: Israel Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 9:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256001 Nr: 38-69.2018.811.0011

 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: Silvana Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 11:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258052 Nr: 950-66.2018.811.0011

 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: Clenir Candeia de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 11:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258225 Nr: 1023-38.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0, Janaina Franco Silva - OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 14:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259751 Nr: 1708-45.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair José da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 10:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257758 Nr: 825-98.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 10:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248593 Nr: 2380-87.2017.811.0011

 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
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 PARTE AUTORA: DTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdS

 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 SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2380-87.2017.811.0011

 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: Damázia Teixeira da Silva

PARTE REQUERIDA: José Teixeira da Silva

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): José Teixeira da Silva Filiação: João 

Marques da Silva e Alzeni Teixeira, data de nascimento: 02/11/1953, 

brasileiro(a), natural de Três lagoas-MS, casado(a), Endereço: Lugar 

Incerto

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/06/2017

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: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na 

inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de DECRETAR o divórcio entre as partes, dissolvendo o vínculo 

matrimonial até então existente entre Damazia Teixeira da Silva e José 

Teixeira da Silva. 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. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, MT, 23 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho. Juíza de Direito. Eu, Lucas Eduardo Marques, Estagiário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 1 de agosto de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Mirassol D’Oeste, MT, 23 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255087 Nr: 5630-31.2017.811.0011

 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: Emerson Palermo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intimar os advogados da parte autora e requerida que foi designado para 

o dia 04/09/2018, às 8:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Intimar ainda o advogado da parte autora que deverá informar o 

autor para comparecer à pericia designada munido(a) dos seguintes itens: 

medicação que está usando; acompanhado de receita médica atualizada, 

exames complementares que identifique a sua patologia e um documento 

com foto para identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248569 Nr: 2358-29.2017.811.0011

 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: Elza dos Santos Borquilha, Gabriel dos Santos Borquilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimar o advogado da parte requerida para se manifestar nos autos 

sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251925 Nr: 4047-11.2017.811.0011

 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: Sonia Maria Gonçalves Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 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): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3969 Nr: 1332-26.1999.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Mario Nunes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozart Padua Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do requerido, tendo em vista a carta precatória devolvida de fls. 

608/609.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258692 Nr: 1271-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 28, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Cite-se o interditando, por mandado, para 

comparecer em audiência designada para o dia 15/08/2018, às 16h30, 

para ser entrevistado acerca da sua vida, negócios, bens, vontades, 

preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer 

necessário, nos termos do artigo 751 do NCPC.

Postergo a análise da liminar, para após a oitiva do interditado. Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Consigne no mandado que, não sendo possível o 

deslocamento do interditando, este será ouvido onde estiver (§1º do art. 

751), informação esta que deverá aportar aos autos em um prazo mínimo 

de 10 (dez) dias antes da audiência".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 74135 Nr: 1095-40.2009.811.0011

 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 Antunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Brito de Souza 

Junior
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:4825 - MT, MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - OAB:13150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattass - 

OAB:2.308, BENEDITA IVONE ADORNO - OAB:6391, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Jaime Santana Orro Silva - OAB:6072-B, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 760, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, homologo 

por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

efetuada entre as partes e, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo CPC. Honorários conforme pactuado no ajuste. Não dispondo o 

acordo sobre eventuais custas e despesas processuais, estas serão 

divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, §2º, do CPC. 

Após, o trânsito em julgado e cumpridas as diligências finais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113930 Nr: 2242-67.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilce Barcelone Muller - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garen Indústria Eletro-Eletrônica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DOS SANTOS 

VIOTTO MICHELAN - OAB:239.666

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos 

autos,sobre a certidão de fls 722, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248457 Nr: 2306-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos, Erika Renata Rossi 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para informar o atual e correto endereço do 

requerido, tendo em vista que a correspondência foi devolvida pelo 

correio, constando AUSENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249316 Nr: 2736-82.2017.811.0011

 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: Mario Sergio Alves dos Santos, Edson Alves dos 

Santos, Eguimar Maria de Fátima Alves dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Mendonça da Silva, Granja Marques e 

Caetano, Tranterra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Cruz Furlanetto Garcia 

Barbosa - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Intimar o advogado do autor para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259221 Nr: 1526-59.2018.811.0011

 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: Uilson Aparecido Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 8:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 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:

 Reinterar a intimação do 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 

- 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 Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254724 Nr: 5496-04.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ederson Alves Martins, MVdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorrayne de Souza Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Alves da Silva - 

OAB:23585/0

 Iimar a advogada dativa da parte requerida para que justifique a ausência 

na audiência realizada no dia 25/07/2018, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258740 Nr: 1286-70.2018.811.0011

 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: Motorola Mobility Comércio de Produtios Eletrônicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT, Procon 

Municipal de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo de Carvalho Soares da 

Costa - OAB:SP / 182.469
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 125, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante da apresentação de depósito em 

dinheiro do montante integral do valor do crédito tributário, suspendo a 

exigibilidade da multa imposta pelo PROCON/MT no bojo do processo 

administrativo n.º 002/2016, para determinar que o requerido Município de 

Mirassol d’Oeste se abstenha de inscrever o débito objeto da presente 

demanda em dívida ativa e de promover o ajuizamento da ação executiva 

correspondente até o julgamento do mérito da presente ação. No mais, 

certifique-se de os requeridos foram devidamente citados, bem como se 

decorreu o prazo para contestar."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 219881 Nr: 3570-90.2014.811.0011

 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: Sergio de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

04/09/2018, às 10:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231344 Nr: 2582-35.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Appolari Informática Ltda - ME

 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: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 142, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a ausência de 

manifestação do executado quanto à penhora online realizada às fls. 

130/132, converto a indisponibilidade em penhora e determino a 

transferência dos valores bloqueados para o Departamento da Conta 

Única, nos termos do art. 854, §5º do Código de Processo Civil. Oficie-se o 

Departamento da Conta Única solicitando a vinculação dos valores 

penhorados a este processo. Empós, expeça-se alvará para liberação do 

valor bloqueado no processo, transferindo-o à conta bancária indicada à 

fl. 135. No mais, defiro o pedido de fls. 139/140, devendo proceder-se com 

a penhora do valor remanescente de R$3.189,61 (três mil, cento e oitenta 

e nove reais e sessenta e um centavos), conforme planilha atualizada de 

fl. 141."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240423 Nr: 3108-65.2016.811.0011

 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: Josiane Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha de débito 

atualizada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255133 Nr: 5647-67.2017.811.0011

 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: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 PROCESSO/CÓD. Nº 255133

 Vistos etc.

A considerar que o rol de testemunhas já restou informado pelas partes 

(fls. 13 e 175-176), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/09/2018, às 14h00min.

Intime-se o advogado da parte ré, via DJE, para que tenha ciência desta 

decisão e comprove nos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias 

da data da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, sob pena de 

perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, 

do NCPC).

Proceda-se a intimação pessoal do réu, para depoimento pessoal neste 

Juízo, sob pena de confesso.

Outrossim, caso as partes ainda tenham interesse em outro tipo de prova, 

manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, indicando a justificativa 

pertinente.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 194130 Nr: 3356-36.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Davina Cebalho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 20/09/2018, 

às 13h00 horas, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

devendo comparecer devidamente acompanhado do autor e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência (art. 450 do NCPC).

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239447 Nr: 2491-08.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Vinicius Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 239447

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Vitor Vinicius 

Costa, nos moldes do acórdão às fls. 178/183-verso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259439 Nr: 1618-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edson gomes de carvalho - 

OAB:19970, lucio lima dos santos - OAB:23057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 02 de agosto de 2018, às 14h.

Autos n°: 259439

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas, Kamilly, 

Kalliny, ambas por depoimento especial, Nesci Silvestre, Alexsandra e 

procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Expeça-se ofício ao Juízo deprecado de Porto Esperidião – MT, solicitando 

a devolução da missiva sem cumprimento, uma vez que a testemunha 

Alexsandra já foi ouvida neste juízo.

 Por fim, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Edson Gomes de Carvalho

Advogado

Jair do Nascimento

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243290 Nr: 536-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sérgio da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820

 PROCESSO/CÓD. Nº 243290

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de MÁRIO SÉRGIO DA 

CONCEIÇÃO.

Na data de 24 de novembro de 2017, o recuperando progrediu de regime, 

oportunidade em que foram fixadas condições para o cumprimento da 

pena no regime semiaberto, conforme fls. 121/124.

 Às fls. 150/162 a Central de Monitoramento Eletrônico informou que o 

recuperando tem se ausentado de sua residência aos finais de semana e 

em horários não permitidos, bem como não está carregando devidamente 

sua tornozeleira, motivo pelo qual foi designada audiência de justificação.

Na sequência, acostou-se aos autos comunicação de que o recuperando 

praticou o delito de porte de droga para uso, no dia 17.05.2018 (fls. 

170/173).

Audiência de Justificação à fl. 174.

A defesa pugnou pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando, e consequente manutenção no regime semiaberto, 

consoante fls. 184/196.

O Ministério Público, por outro lado, requer a regressão definitiva do 

apenado ao fechado, além da decretação da perda de 1/3 dos dias 

remidos e alteração da data-base, conforme fls. 197/201.

Ato contínuo, aportou às fls. 202/208 novo relatório de violações expedido 

pela Central de Monitoramento Eletrônico, dando conta que, após o 

recuperando trocar sua tornozeleira eletrônica em 27.07.2018, visto que 

estava apresentando defeito desde 22.07.2018, este violou o recolhimento 

domiciliar no final de semana de 28 e 29 de julho, bem como está com o 

aparelho desligado desde às 04h39min, do dia 31.07.2018.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no 

regime extramuros, mediante condições fixadas às fls. 121/124, sendo 

que no item “a” e “c” consta expressamente que o apenado deveria 

manter o aparelho de monitoramento eletrônico sempre carregado e em 

perfeitas condições, bem como deveria se recolher em sua residência aos 

finais de semana e feriados, e nos dias úteis entre 20h e 05h.

 Pois bem, segundo histórico de violações juntado pela Central de 

Monitoramento às fls. 202/208, consta que o recuperando, após substituir 

seu dispositivo eletrônico junto a Cadeia Pública, na data de 27.07.2018, 

em razão de defeitos constatados na manutenção, ausentou-se de sua 

residência no final de semana de 29 e 28 de julho, bem como está com sua 

tornozeleira descarregada, desde 31 de julho do corrente ano.

Não fosse isso, ressai dos autos que as referidas violações ocorreram 

após a realização da primeira audiência de justificação, efetuada em 

21.05.2018 (fl. 174), oportunidade em que o recuperando foi advertido que 

o descumprimento das condições impostas em audiência admonitória 

ensejaria a imediata regressão do semiaberto ao fechado.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que é manifesta a violação das 

obrigações impostas para o regime extramuros, o que constitui falta grave 

segundo art. 50, inciso V, da LEP.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 
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a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando MÁRIO SÉRGIO DA CONCEIÇÃO, do 

semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de 

prisão.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo o feito em 

arquivo provisório.

Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Por fim, em caso de efetivação do mandado, volvam-me conclusos para 

designação de audiência de justificação.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230111 Nr: 1885-14.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio André da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106, ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - OAB:17061

 PROCESSO/CÓD. Nº 230111

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a defesa sequer indicou as testemunhas que pretende 

arrolar, tampouco se manifestou sobre a imprescindibilidade de suas 

oitivas, indefiro o pedido de dilação de prazo formulado à fl. 467/467-v.

Não obstante, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, 

mormente por não se tratar de réu preso, intime-se a defesa para 

apresentar o rol de testemunhas, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade 

em que poderá juntar documentos e requerer diligências, no prazo de 

cinco dias, nos termos do art. 422 do CPP, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo estabelecido acima, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos para deliberação e designação da 

Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01º de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167603 Nr: 4063-38.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 167603

Vistos etc.

Considerando o ofício de fl. 524, oficie-se, com urgência, ao Hospital 

Regional de Cáceres-MT a fim de informar se o recuperando Nivaldo 

Magalhães de Souza ainda está internado naquela unidade hospitalar, o 

atual estado de saúde, bem como a previsão de alta, no prazo de 48h.

Acaso o recuperando já tenha sido liberado, que seja especificada a data 

de saída, o procedimento cirúrgico realizado, grau de comprometimento de 

sua mobilidade e previsão de recuperação.

Com a resposta, voltem-me conclusos para deliberação acerca da 

necessidade de flexibilizar as condições do regime semiaberto, dada a 

especificidade do presente caso.

Outrossim, em razão da informação quanto ao destino da tornozeleira 

eletrônica, oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública local informando que o 

aparelho está depositado no ergástulo público de Cáceres, pelo que ficará 

incumbido de providenciar o encaminhamento do equipamento a esta 

Comarca.

No mais, revogo, por ora, a audiência aprazada à fl. 516.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258384 Nr: 1103-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo guilherme da silva - 

OAB:2994

 PROCESSO/CÓD. Nº 258384

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ALESSANDRO 

DOS SANTOS CHAVES, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e 

por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 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.: 202959 Nr: 564-75.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Garcia Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473, karina cordeiro pissolato - OAB:25376/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 202959
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SENTENÇA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra os réus RODRIGO PIDGURNEI SILVA, GERSON SABINO 

DA SILVA e WELITON GARCIA PASSARINI, devidamente qualificados nos 

autos, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 155, §4º, incisos 

II e IV, do Código Penal, em virtude dos fatos narrados na denúncia de fls. 

05/07.

A denúncia foi recebida em 09.01.2012 (fls. 42/42-v).

À fl. 88/88-v foi determinado o desmembramento dos autos, formando-se 

os presentes apenas em desfavor do acusado WELITON GARCIA 

PASSARINI.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 92/93).

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha e procedido o 

interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais às fls. 167/173, 

ratificando os termos da denúncia. A defesa, por sua vez, ofertou suas 

derradeiras alegações às fls. 176/181, nas quais requereu a absolvição 

do acusado por não haver provas da sua participação no evento 

criminoso.

É o relatório. Decido.

Materialidade.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em 

flagrante de fl. 10, auto de avaliação indireta de fl. 14, relatório final de fls. 

37/39 e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em 

Juízo.

Autoria.

De outro lado, não restou iniludível a autoria em relação ao acusado 

Weliton Garcia Passarini, vez que, além de ter negado a prática do crime 

em Juízo (mídia de fl. 114), alterando sua versão prestada à Autoridade 

Policial, as provas colhidas na instrução não trouxeram a convicção 

necessária para implicá-la no evento sub judice.

 O réu asseverou na fase judicial que trabalhava como vaqueiro na 

Fazenda vitimada e que somente ajudou a separar/fechar os gados a 

pedido do corréu Gerson, também funcionário, sem saber da finalidade do 

furto, vez que, como vaqueiro, a lida com gado era comum em sua 

atividade (CD mídia audiovisual de fl. 114).

Desse modo, a prova judicializada que pesa sobre o réu Weliton baseia-se 

tão somente no depoimento da testemunha Valmir Vieira Castrillon, policial 

civil responsável por sua prisão em flagrante, que disse em Juízo que o 

acusado teria confessado sua participação no crime na fase policial (CD 

mídia audiovisual de fl. 162).

Contudo, tem-se que a versão apresentada pela testemunha acima está 

lastreada na confissão extrajudicial do réu, a qual foi integralmente 

retificada em Juízo, quando negou qualquer envolvimento no crime e 

afirmou ter sido agredido para confessar sua participação (mídia de fl. 

114).

Logo, o depoimento prestado pela única testemunha ouvida em Juízo foi 

esvaziado pela alteração da versão apresentada pelo réu durante seu 

interrogatório judicial, ocasião em que negou a prática do crime, pelo que 

subsiste razoável dúvida quanto à participação do denunciado Weliton 

Garcia Passarini no evento delituoso.

 Pois bem, cediço nos tribunais superiores o entendimento segundo o qual 

os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem 

servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao 

óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos 

informativos constantes do inquérito policial apontem a materialidade e 

autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o 

conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, 

principalmente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas 

produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas 

investigações.

A respeito do tema, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, 

em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era 

mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o 

juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde 

que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia 

com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a 

reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o 

entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a 

fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode 

calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base 

única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no 

mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e 

da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de 

sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações 

e conjecturas, incorrendo em malferimento ao principio do in dubio pro reo 

e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a 

certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do 

princípio do in dubio pro reo.

Vê-se que não há provas judicializadas e, por consectário lógico, não se 

demonstrou que o réu Weliton Garcia Passarini efetivamente tenha 

concorrido para a prática do delito imputado na denúncia.

Portanto, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, o 

réu merece ser absolvido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, a fim de ABSOLVER o réu WELITON GARCIA PASSARINI quanto 

ao delito que lhe é imputado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos e 

procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41509 Nr: 881-18.2009.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Fernando Correa Taborda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Bertholdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.391-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a sentença prolatada à fl. 25, arquivando-se os autos 

definitivamente.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74394 Nr: 2923-98.2013.811.0086

 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: Erasmo Carlos Pelisão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:26.464/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anael Ferrari - OAB:RS 

38.067, Lenita Teresinha Wernar Giordani - OAB:RS 18.707

 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 requerida, por seus advogados, para 

manifestar-se sobre a proposta de honorários periciais apresentada às 

fls. 380/389, em 5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70311 Nr: 2853-18.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar Karnoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Ambrosio, Isair Domingos Ambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92758 Nr: 1690-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA, 

Wilson Roberto Baldo, David Antonio Baldo, Outros, UMBELINDA MESSIAS 

BARBOSA, Virginia Rorato Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mansour Elias Kamrmouche 

- OAB:MS-5720, Max Lázaro Trindade Nantes - OAB:MS 6.386

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO a deprecata com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO das partes, através de seus 

advogados, para manifestarem, no prazo legal, acerca da proposta de 

honorários juntado às fls. 49/63, em cumprimento a decisão de fls.46/48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90611 Nr: 317-92.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42182 Nr: 1562-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Humberto Afonso, Rudimar Biffi, Paulo 

Miguel Jambers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:PR 25.676, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - OAB:PR 

53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Banco CNH Industrial Capital 

S/A em desfavor de João Humberto Afonso.

 A parte Exequente à fl. 137 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem honorários. Custas pela parte Executada.

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.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73897 Nr: 2415-55.2013.811.0086

 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: Elisangela Santana Duarte, KdSD, Elisangela Santana 

Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, 

Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta por Elisangela Santana Duarte e 

Kaique da Silva Dantes, menor, neste ato representado por sua genitora 

Elisangela Santana Duarte, em desfavor do Bradesco Auto RE Cia de 

Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONDENAR as Requeridas Bradesco Auto RE Cia de Seguros e 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., solidariamente, 

ao pagamento de indenização do seguro DPVAT à Requerente Elisangela 

Santana Duarte na quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta reais), com correção monetária a partir do evento danoso, e 

juros de mora desde a citação, nos ditames das Súmulas n. 426 e 43, 

ambas do Superior Tribunal de Justiça;CONDENAR as Requeridas 

Bradesco Auto RE Cia de Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A., solidariamente, ao pagamento de indenização do 

seguro DPVAT ao Requerente Kaique da Silva Santes na quantia de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), com correção 

monetária a partir do evento danoso, e juros de mora desde a citação, nos 

ditames das Súmulas n. 426 e 43, ambas do Superior Tribunal de Justiça;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31559 Nr: 1155-84.2006.811.0086

 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: Lúcia Fátima Manenti Novelli -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inviolavel Mutum Alarmes Ltda., Inviolável 

Lucas Alarmes Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Joao Rhicardo Campos Marques - OAB:10.391-A
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 Vistos, etc.

Intime-se a parte Autora para se manifestar acerca do pleito de fls. 

281/290, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41295 Nr: 687-18.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Elit Kowalski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a alteração dos cálculos pela parte Exequente por ocasião 

da impugnação às fls. 105/111, e documentos às fls. 112/113, remetam-se 

os autos ao Instituto Executado para, querendo, se manifestar no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45327 Nr: 785-66.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimar Minikel Praischardt, Lori dos Santos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Nogueira, Leucir Marian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, Tatiana 

Monteiro Costa e Silva - OAB:MT 7.844 B

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

manifestar acerca da Carta Precatória Negativa de fls. 184/187, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112346 Nr: 7203-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Padilha, Ana Maria Strub

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Copacel Ind. E Com. De Calcário e Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA 

COSTA - OAB:23047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, com a devida vênia a parte postulante, impossível o 

deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família, ou em se 

tratando de pessoa jurídica, sem prejuízo de suas atividades.

 Não é o que ocorre com a parte postulante, uma vez que não demonstra 

nos autos sua situação de pobreza, quando então deveria demonstrar de 

forma contábil e detalhada a sua impossibilidade de arcar com as custas 

devidas, porém não o fez.

Isto posto, INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

Assim, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), providenciar o 

recolhimento das custas iniciais no valor devido, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96787 Nr: 4322-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Industria Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:MT 6.298-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que se 

manifeste acerca do ofício de fls. 40, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39477 Nr: 2438-74.2008.811.0086

 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: Dieke Deonisio Drescher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG Comércio de Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Márcio José Cossetin - OAB:MT 8982

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Deike Deonisio 

Drescher em desfavor de TG Comércio de Peças Ltda.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 151/153, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 151/153 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 313 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

O processo deve ser suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

momento em que será intimada a parte Exequente para se manifestar 

acerca do acordo no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107109 Nr: 4515-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Margarete de Souza Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Luchesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Ruth Margarete de Souza 

Santos Martins em desfavor de José Pereira Luchesi.

A parte Exequente às fls. 44/45 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 
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extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino a baixa na penhora efetuada à fl. 35.

Sem honorários. Sem custas, nos ditames do art. 90, § 3°, do Código de 

Processo Civil.

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.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99111 Nr: 5784-52.2016.811.0086

 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: JIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 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 requerente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da Carta Precatória Negativa de fls. 52/61, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114827 Nr: 1227-51.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gomes Comércio e Acessórios para Antenas Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Barkert Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, bem como a 

emenda a inicial formulada nos autos.

 Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo 

o dia 08 de outubro de 2018, ás 15h30min (horário oficial do Mato Grosso), 

para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo legal, levando em consideração o disposto 183, CPC, e nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

 Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85807 Nr: 2435-75.2015.811.0086

 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: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DELAMURA, ARLINDO DELAMURA, 

LAURINDO DELAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98697 Nr: 5545-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a sentença proferida nos autos às fls. 22/26 e a propositura 

do pedido de desistência à fl. 43, tem-se por prejudicada a continuidade do 

recurso interposto pela parte Autora às fls. 35/41.

Desta forma, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115770 Nr: 1699-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airto Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Maion Botaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, bem como a 

emenda a inicial formulada nos autos.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

 Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Em sendo o caso, intime-se a parte Exequente para recolher as custas de 

diligência do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

não cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81028 Nr: 4032-16.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Cristina Ferreira, Cristina Monte da Cruz 

Fonseca Badan Faria
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:MT 7008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o julgamento improcedente dos Embargos de Código n. 

82970 e o respectivo trânsito em julgado, DETERMINO desde logo a 

expedição das competentes Requisições de Pequeno Valor - RPV e/ou 

Precatórios, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas no 

art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos do Código de Processo Civil 

e do art. 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, 

observando-se os cálculos originais (fls. 30/32 e 43/45), os quais desde já 

homologo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33692 Nr: 3154-72.2006.811.0086

 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: Vanessa Giullia Santana e Santos, Nilza Pereira 

Santana Santos, Luciano Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para Cumprimento de Sentença.

Na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

impugnação, mediante remessa dos autos.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45612 Nr: 1070-59.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDÂ, MCDA, MMCdÂ, LDA, RADA, CdS, 

EdLDA, SDAM, EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE, “in totum”, Ação de 

Reconhecimento de Filiação Socioafetiva cumulada com Petição de 

Herença, proposta por Eliane Gregório da Silva em desfavor de Luiz 

Carlos Di Ângelo, Marcia Correa Di Ângelo, Renato Aparecido Di Ângelo, 

Maria Márcia Cocolo Di Ângelo, Laercio Di Ângelo, Cleide da Silva, Silvania 

Di Ângelo Mazzotti, Eliseu Mazzotti, Espólio de Luiz Di Ângelo, e em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ante a 

sucumbência da Requerente, condeno-a em custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando o 

grau de zelo profissional do Advogado dos Requeridos, bem como o 

trabalho realizado.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. De mais a mais, translade-se cópia da 

presente sentença aos autos da Ação de Inventário n. 

254-77.2010.811.0086 – Código n. 44842.Ciência ao Ministério Público.P. I. 

C.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83161 Nr: 897-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Vicente Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070, Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Pneu Tech Ltda e Robson 

Pereira da Silva em desfavor de Adir Vicente Fischer.

À fl. 37 dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida, e por corolário, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, c.c. o art. 924, III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte Exequente, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37133 Nr: 118-51.2008.811.0086

 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: Debora Lacerda Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milário Tukamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa 

Marques Neves - OAB:10642-MT, Diani de Moraes - OAB:MT/12283, 

Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 Vistos, etc.

De proêmio, determino que a Secretaria Judicial proceda com o fiel 

cumprimento da decisão à fl. 123, notadamente acerca da fase de 

“Cumprimento de Sentença”.

Ademais, manifeste-se a parte Exequente acerca da manutenção da 

penhora das cotas efetivada à fl. 299.

Defiro, o requerido no item “1” pela parte Exequente à fl. 382, cumpra-se 

nos termos ali delineados, quando, então, devolva-se a referida missiva ao 

Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP.

De mais a mais, defiro a gratuidade da justiça à Senhora Ivete Tereza 

Miyazato Tukamoto, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Por fim, defiro o requerido pela parte Exequente no item “2” à fl. 382, 

sendo de incumbência e responsabilidade da parte Exequente o protesto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73800 Nr: 4065-74.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ina Freyder Ronsani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.
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Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41040 Nr: 383-19.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. S. de Almeida Santana - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schawb Mattozo - 

OAB:5849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Pivetta Gavlinski - 

OAB:9.536/MT

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78853 Nr: 2080-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Treib & Ferreira Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que às fls. 37/41, na data de 

30.04.2015, a parte Executada apresentou exceção de pré-executividade, 

alegando excesso de execução em relação aos valores cobradas pela 

Fazenda Nacional.

Entretanto, em manifestação às fls. 46/49, e documentos às fls. 50/56, a 

União informou que a parte a Executada aderiu ao parcelamento do débito 

na seara administrativa, conforme previsão da Medida Provisória n. 

783/2017, convertida na Lei n. 13.496/2017, a qual institui o Programa 

Especial de Regularização Tributária -PERT.

Nesse ponto, a adesão da Executada Treib & Ferreira Ltda – ME ao 

Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, importou em 

renúncia a quaisquer alegações de direito sobre o débito em questão, nos 

ditames do art. 5° da Lei n. 13.496/2017, com redação “in verbis”:

“Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão 

administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das 

impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que 

tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer 

alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações 

e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, 

requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos 

termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 

de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Desta forma, declaro a perda de objeto da exceção de pré-executividade 

ofertada pela Executada Treib & Ferreira Ltda – ME às fls. 37/41.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 46/49 dos autos, com 

fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil c.c. o art. 151, VI, do 

Código Tributário Nacional, quando, então, declaro a suspensão do feito 

até a data de 05.12.2018.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96333 Nr: 3961-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Votorantim Cimentos do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concremega Concreto Usinado Ltda., Nelci 

Ildebrando da Silva, Mariana de Lima Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caue Tauan de Souza Yaegashi 

- OAB:SP 357.859, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Votorantim Cimentos N/NE 

S.A. em desfavor de Concremega Concreto Usinado, Mariana de Lima 

Campos e Nelci Ildebrando da Silva.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 53/56, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 53/56 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86195 Nr: 2661-80.2015.811.0086

 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: Vilson Delmar Theves, GT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8.506-A

 Da Instrução Probatória.Considerando o requerido pelas partes para 

instrução probatória, defiro o pedido de produção de prova pericial, a qual 

será arcada integralmente pela parte Requerida, uma vez que provado a 

ocorrência de dano corporal, incumbe à Requerida prova quanto a sua 

extensão.Da Prova Pericial.Com efeito, NOMEIO o Dr. Rodrigo Mustafá 

Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro 

Integrado de Saúde Municipal, para que desde já agende data para a 

realização da perícia médica com à parte Autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92678 Nr: 1629-06.2016.811.0086

 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: Marisangela Littke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.A. Freitas da Cruz Madeiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - OAB:13.065, 

Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Rafael de Oliveira - 

OAB:59842/PR

 A análise da preliminar não comporta maiores delongas, sendo a remessa 

ao juízo competente medida que se impõe.Isto posto, nos termos do art. 64 

c.c. o art. 53, III, “a”, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente Ação 
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Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por 

Danos Materiais e Morais n. 1629-06.2016.811.0086 – Código n. 

96278.Determino por corolário, a remessa dos presentes autos ao Juízo 

do Foro da Comarca de Francisco Beltrão/PR.Com o trânsito em julgado da 

decisão, proceda a Secretaria Judicial com a remessa dos autos, 

real izando as anotações e  ba ixas que se f izerem 

necessárias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116566 Nr: 2131-71.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Flavia Garcia do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARCELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a audiência de fls. 60 

para o dia 17 de setembro de 2018, às 17h00min (horário oficial de Mato 

Grosso), pelo CEJUSC, mantendo todos os demais termos da decisão de 

fls. 60.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105363 Nr: 3486-53.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Bello Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Betoni - 

OAB:MT 14.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, bem como a 

emenda a inicial formulada nos autos.

 Deixo de designar audiência de conciliação por considerar a natureza da 

matéria discutida nos autos, tratando-se, pois, de direito indisponível.

 Cite-se a parte Requerida para que, querendo, responda a presente ação, 

no prazo legal.

Consigne-se que, não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 344).

Após, intime-se a parte Autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação, caso queira.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114993 Nr: 1337-50.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese o teor da manifestação da parte Autora às fls. 47/48, 

informando a apresentação de extratos de recolhimentos administrativos, 

verifica-se que nenhum documento foi acostado juntamente com a petição.

 Deste modo, intime-se novamente a parte Requerente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, dê o efetivo cumprimento a determinação de fls. 46, 

sob pena de indeferimento da inicial.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105879 Nr: 3784-45.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Peccin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento ao delineado na r. sentença às fls. 125/126, 

considerando a manifestação do Estado Requerido à fl. 128, quando, 

então, a Secretaria Judicial deve guardar observância a totalidade dos 

valores disponíveis nos autos.

Expeça-se o devido alvará judicial em favor do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104960 Nr: 3278-69.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmosa Alice da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar no prazo 15 

(quinze) dias, quanto ao pedido de desistência formulado pela parte 

Requerente à fl. 63.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45157 Nr: 600-28.2010.811.0086

 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: Edimarcio Santos Monari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, Josiberto Costa Neves - 

OAB:MT 13.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerida, mediante remessa dos autos, para que se 

manifeste acerca do pleito de fls. 113/116, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, voltem-me imediatamente conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116200 Nr: 1935-04.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARDA DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wolney Dumner Buss, Edeson Dummer Buss, 

Iarivan Industria e Comércio de Madeiras LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Henrique Gallo do Prado 

- OAB:SP 393.913, Cristiano Soares Rodrigues - OAB:RJ 130.787, 

Edson Luiz Di Angelo - OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - 
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OAB:77202/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, bem como a 

emenda a inicial formulada nos autos.

 Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida.

 Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).

Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel.

 Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado.

O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44842 Nr: 254-77.2010.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Aparecido Di Angelo, Luiz Carlos Di Ângelo, 

Laercio Di Angelo, Silvania Di Angelo Mazzotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maria Bertina Menolli Di Angelo, 

Espolio de Luiz Di Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a sentença proferida nos autos da Ação de 

Reconhecimento de Filiação Socioafetiva cumulada com Petição de 

Herença n. 1070-59.2010.811.0086 – Código n. 45612, apenso.

Com o trânsito em julgado da sobredita demanda, intime-se a parte Autora 

para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

cumprimento do delineado às fls. 104/105 pelo Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106673 Nr: 4241-77.2017.811.0086

 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: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MACHADO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319).O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.Outrossim, não se revelando frutífera 

a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a inserção de 

restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema Renajud, nos 

termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação dada pela Lei n° 

13.043/2014.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116539 Nr: 2117-87.2018.811.0086

 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: RdCS, IdS, KVdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de justiça gratuita, em consonância com o art. 98 do 

Código de Processo Civil.

 Recebo a inicial e os documentos que a instrui.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103374 Nr: 2353-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amerra Latin America Finance, Llc, Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Piva Battaglini, Moacyr Battaglini, Renato 

Alves de Freitas, Vilma Piva Battaglini, Erla Giovana de Matos Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domicio dos Santos Neto - 

OAB:OAB/MT 113.590, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:SP 247.031, 

Luis Gustavo Fernandes - OAB:14916 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão assinalado na decisão de fl. 

49, razão pela qual procedo a INTIMAÇÃO da parte Requerente, através 

de seus advogados, para no prazo de 15 dias, se manifeste acerca do 

prosseguimento da missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113782 Nr: 640-29.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concremega Concreto Usinado Ltda., Mariana de Lima 

Campos, Nelci Ildebrando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Votorantim Cimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caue Tauan de Souza 

Yaegashi - OAB:SP 357.859

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução proposta por Concremega 

Concreto Usinado, Mariana de Lima Campos e Nelci Ildebrando da Silva em 

desfavor de Votorantim Cimentos N/NE S.A.

Às fls. 53/56 dos autos da Ação de Execução n. 3961-43.2016.811.0086 

– Código 96333, a parte Executada/Embargante informa a desistência da 

presente demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção com a qual 
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concordou a parte Exequente/Embargada.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fls. 53/56 dos 

autos da Ação de Execução n. 3961-43.2016.811.0086 – Código 96333 e 

por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Embargante, incabíveis honorários advocatícios.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 1158-24.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFFdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 81, intimando-se o genitor do 

infante nos termos ali delineados.

 Após, vistas ao Ministério Público.

 Por fim, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39650 Nr: 2535-74.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por C. Vale – Cooperativa 

Agroindustrial em desfavor de Levi Ribeiro.

À parte Exequente à fl. 158 dos autos, informou o regular cumprimento do 

acordo formulado pelas partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado às fls. 133/140.

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.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52711 Nr: 3476-19.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Futurista Informatica Ltda - Me, Deleidio Valim 

de Mello Junior, Cristiano Ribeiro Pahim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Gustavo R. Góes 

Nicoladelli - OAB:PR 56.918, Sandro Pissini Espíndola - OAB:SP 

198.040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76053 Nr: 4629-19.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda, Mario Raul Castilho, 

Fernando José Zimmer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 183-02.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA C BUSS TRANSPORTES ME, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98505 Nr: 5437-19.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 petição da parte Requerida de fls. 48/54, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116438 Nr: 2066-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Vital da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Eu, Milene Arissava, Gestora Judiciária da Primeira Vara da Comarca de 

Nova Mutum/MT, no uso das atribuições legais,

Com fulcro no artigo 93, XIV, da Constituição Federal, artigo 203, §4º do 

CPC e da Ordem de Serviço nº 01/2015,

 IMPULSIONO A CARTA PRECATÓRIA POR ATO ORDINATÓRIO

para fins de:

(X) CUMPRI-LA, conforme deprecado, servindo a cópia como mandado. 

Após cumprimento, devolvo ao Juízo de origem.

( X ) INTIMAR A PARTE INTERESSADA, para que, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.207 da CNGC, providencie o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de devolução da 

missiva sem cumprimento, 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.

( ) OFICIAR O JUÍZO DEPRECANTE solicitando o encaminhamento dos 

documentos necessários ao cumprimento da missiva, tendo em vista o não 

atendimento dos requisitos do artigo 260, NCPC.

Documentos faltantes:

( ) Petição Inicial;

( ) Procuração e Substabelecimentos;

( ) Decisão concessiva de Assistência Judiciária Gratuita e/ou 

Comprovante do Pagamento das Custas;

( ) Quesitos;

( ) Outros:__________________________

( ) SOLICITAR AO JUÍZO DEPRECANTE A DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA 

PARA REALIZAÇÃO DO ATO DEPRECADO, em razão da inexistência de 

tempo hábil para cumprimento.

Nova Mutum/MT, 24 de abril de 2018.

Milene Arissava

Matrícula 20596

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116438 Nr: 2066-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Vital da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência, BEM COMO 

SOLICITO QUE INFORME O ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DO ATO 

DEPRECADO, haja vista que esta constando endereço da cidade de 

Campo Novo do Parecis/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91920 Nr: 1148-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFTC, CFTC, ATR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI ANGELO BERNARDI - 

OAB:6438

 Vistos, etc.

Tendo em vista as informações suscitadas pelo Requerido às fls. 99/107, 

INTIME-SE a parte Autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Após, vistas ao Ministério Público.

 Por fim, voltem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116772 Nr: 2230-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Anor Garbin, Luizete Ines 

Vendruscolo Garbin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614

 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 exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente da certidão do Oficial de Justiça de fls. 16, para que tome 

providências ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, bem como providencie o pagamento da complementação da 

diligência solicitada pelo oficial de justiça (vide certidão de fls.16), no valor 

de R$50,00 (cinquenta reais), mediante emissão de guia através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em favor de 

JOSIANE PAIXÃO NONATO ZIESMANN, nos termos do Provimento nº 

007/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43177 Nr: 2530-18.2009.811.0086

 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: Lori Marlene Schneider Seibel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para Cumprimento de Sentença.

Na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

impugnação, mediante remessa dos autos.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115222 Nr: 1455-26.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte, Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Vinicius Nonato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 17, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113225 Nr: 410-84.2018.811.0086

 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: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda - Unicred Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemara de Oliveira Curbani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT 

9.247, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da petição e documentos de fls. 54/68, requerendo o 

que entender de direito.

 Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70609 Nr: 3156-32.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exclusiva Distribuidora de Lubrificantes Ltda, 

Flavio Aparecido Diniz Ferreira, Jussara Cristina Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, 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. 71, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 187-49.2009.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco da Lage 

Landen Brasil S/A em desfavor de José Oliveira Gonçalves.

À fl. 171 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção, com a qual concordou a 

parte Requerida.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 171, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida à fl. 24.

Custas e honorários advocatícios conforme constou à fl. 171.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47401 Nr: 2825-21.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para Cumprimento de Sentença.

Na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

impugnação, mediante remessa dos autos.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82198 Nr: 264-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CESAR LIMA AGUIAR - 

OAB:PA 6639

 Vistos, etc.

Verifica-se que encontra-se em andamento perante este juízo pedido de 

cumprimento de sentença envolvendo as mesmas partes e seguindo o 

mesmo rito do pedido de fls. 53/69 (Processo de Código n. 102615).

 Deste modo, deixo de receber a petição e documentos de fls. 53/69, os 

quais deverão ser desentranhados dos autos no intuito de evitar tumulto 

processual, e entregues ao patrono da parte Exequente.

 De mais a mais, prossiga o presente feito nos moldes requeridos às fls. 

45/48 e determinados às fls. 49/51.

 Apense-se a presente demanda ao processo de Código n. 102615.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115219 Nr: 1453-56.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli, JOÃO PAULO GIACOMELLI, Elissandra 

Tombini Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com a devida vênia a parte Embargante, impossível o deferimento do 

pedido de gratuidade da justiça. Como se sabe, tal benefício se estende 

apenas àqueles necessitados, sem condições para o pagamento das 

custas processuais sem o consequente prejuízo ao seu sustento ou de 

sua família.

Não é o que ocorre com a parte Embargante, uma vez que, não demonstra 

ser pessoa de pequeno porte financeiro que necessita de justiça gratuita, 

ante a análise dos bens constantes no imposto de renda em nome do Sr. 

Sadi Giacomelli, o qual foi acostado aos autos.

 INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

INTIME-SE a Embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 CPC).

Não sendo efetuado o cumprimento da determinação retro, voltem-me 

conclusos.

 Caso contrário, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante de 

pagamento das custas devidas, nos termos do art. 920, I, do Código de 

Processo Civil, ouça-se a parte Embargada para que, querendo, no prazo 
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legal de 15 (quinze) dias, apresente impugnação.

 Por medida de economia processual, a norma não exige a citação da 

parte Embargada (Exequente), mas apenas sua oitiva em 15 (quinze) dias, 

a qual pode realizar-se na pessoa do Advogado constituído nos autos da 

Ação de Execução, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110934 Nr: 6483-09.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio M Pereira - Me, Antonio Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente das correspôndencias devolvidas de fls. 55/56, bem como da 

certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 58, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82578 Nr: 509-59.2015.811.0086

 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: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Antônio Zambirão, Magda Holzhausen 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hernandes Gonçalves de 

Lima - OAB:MT 11.806

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária proposta por Agnaldo de Souza Porfírio em 

desfavor de Lauri Antônio Zambirão e Magda Holzhausen Rosa.

Decisão às fls. 120/122, recebendo a inicial e as emendas, designando 

data para realização de audiência de conciliação, e determinando a 

citação da parte Requerida.

Contestação às fls. 135/143, e documentos às fls. 144/160.

Impugnação às fls. 162/171.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

De proêmio, alterem-se, pois, a capa dos autos e o Sistema Apolo 

conforme decisão às fls. 120/122, uma vez que se trata de ação ordinária.

Considerando as versões dispostas pelas partes, nos ditames do art. 357, 

§ 3°, do Código de Processo Civil, reputo oportuno o saneamento do 

processo em cooperação com as partes.

Por isso, designo audiência de saneamento para o dia 18 de setembro de 

2018, às 14h30min, ocasião em que serão delineadas as questões de fato 

e de direito controvertidas, as provas a serem produzidas e a distribuição 

do ônus da prova.

Consigno, ainda, que por ocasião da audiência será analisado o 

deferimento ou indeferimento das provas requeridas pelas partes, sendo a 

audiência o momento oportuno para postulação probatória, sob pena de 

preclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43351 Nr: 2716-41.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Ferreira Luis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Rogerio de Campos - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Angela Conte - 

OAB:MT 11.713, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, INTIME-SE a representante do Município de Nova Mutum/MT 

(fls. 200) para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua 

representação, mediante juntada de procuração ou ato administrativo que 

lhe confira os poderes inerentes à atuação neste processo, uma vez que 

a procuração de fls. 156 foi conferida em nome dos procuradores 

jurídicos Dr. Leandro Michel e Tatiana P. Merendi Ribeiro.

 Somente após cumprida a determinação acima, e tendo em vista a 

concordância da parte Executada quanto aos cálculos (vide fls. 200) 

DETERMINO a expedição das competentes Requisições de Pequeno Valor 

- RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas 

no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos do Código de Processo 

Civil e do art. 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, 

observando-se os cálculos originais (fls. 196).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116674 Nr: 2178-45.2018.811.0086

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dessume-se dos autos que a petição e documentos de fls. 17/19 foram 

protocolados em data anterior a determinação de fls. 16.

 Desta feita, certifique-se a Secretaria Judicial se houve manifestação 

posterior à determinação de fls. 16, informando se transcorreu in albis o 

prazo estabelecido na referida decisão.

 Em seguida, voltem-me conclusos os autos para deliberação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118742 Nr: 3118-10.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS, AFRdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

Ante o pedido de reconsideração da decisão judicial formulado pelos 

requeridos às fls. 71/72, ainda que tenha havido juntada de cópias do 

inquérito policial, o procedimento investigativo ainda não foi concluído pela 

autoridade policial.

Assim, não é possível dizer que a situação de risco enfrentada pela 

infante FERNANDA GOMES DA SILVA tenha se encerrado.

Ademais, há requerimento do Ministério Público às fls. 123, para realização 

de audiência concentrada, sendo que o pedido de reconsideração poderá 

ser apreciado após ou durante a referida solenidade.

Portanto, DEFIRO o pedido ministerial de fls. 123 e designo o dia 11 / 09 / 

2018, às 17 h 00 min, para realização de audiência concentrada.
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Intimem-se os genitores/requeridos para comparecer ao ato, assim como 

os representantes da APAE indicados às fls. 123.

Ciência ao Ministério Público.

Tornem os autos conclusos para realização de audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115650 Nr: 1635-42.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS, FdCCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fls. 118.

Proceda-se à confecção de estudo psicossocial com a criança e a família 

paterna, no endereço ali indicado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após a vinda do estudo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109720 Nr: 5815-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGK, GTVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, LUIZ GUSTAVO FERNANDES - OAB:MT 14916-B

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se a Secretaria acerca do decurso de prazo para 

os requeridos apresentarem contestação.

Ato contínuo, defiro o pedido ministerial de fls. 94 e designo audiência 

concentrada para o dia 11 / 09 / 2018, às 16 h 00 min, ocasião em que 

serão ouvidos os requeridos VINÍCIUS GONÇALVES KLEMER, GEANDRA 

TAVARES VILELA DE ALMEIDA, os avós paternos, Sra. Lindalva de Jesus 

Pereira e Sr. Ademiu Mariano de Souza, a Coordenadora do CRAS de 

Santa Rita do Trivelato/MT e o representante do Conselho Tutelar.

Determino ainda que o CRAS de Santa Rita do Trivelato/MT proceda com a 

avaliação do núcleo familiar dos avós paternos das crianças DAVI LUCAS 

TAVARES DE SOUZA e MARIA LUIZA TAVARES DE SOUZA, devendo 

apurar se os Srs. Ademiu Mariano de Souza e Lindalva de Jesus Pereira 

tem interesse em ficar com a guarda dos netos e se os mesmos tem 

condições para exercer a condição de guardiões, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após a vinda da avaliação nos autos, tornem os autos conclusos para 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73698 Nr: 2217-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME, Marli 

Ines Minosso

 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: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 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. 82/83, requerendo 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100031 Nr: 233-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Antonio Molinaria Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neri Perin - OAB:OAB/RS 

25.883

 Desta feita, tenho que o crédito cobrado nesta execução de título 

extrajudicial é perfeitamente líquida, certa e exigível.Deste modo, 

considerando todo o exposto, REJEITO IN TOTUM a competente exceção 

de pré-executividade apresentada pelo excipiente FERNANDO ANTÔNIO 

MOLINARI GAZOLA, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores 

termos.Em seguida, intime-se a parte exequente para requerer o 

prosseguimento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 218, § 3°, do CPC, sob pena de extinção e arquivamento.Após, 

tornem os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34214 Nr: 542-30.2007.811.0086

 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: Roberto Carlos Giequelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES todos pedidos formulados na 

exordial pela parte autora, tendo em vista que a parte requerente não 

logrou êxito em demonstrar o liame subjetivo, tampouco a conduta ilícita 

por parte do requerido DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, bem 

como que teria sofrido qualquer abalo de natureza psicológica ou prejuízo 

de ordem material.Nesse contexto, condeno o autor ao pagamento das 

custas e taxas judiciais, bem como ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a ser 

rateado pelos procuradores do DETRAN/MT e pela Procuradoria do Estado 

de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado e não executada a sentença 

no prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95255 Nr: 3245-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Soares de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planta Flora Florestal Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 47, 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 
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diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85331 Nr: 2124-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAM MAIKOM MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte requerida, por seu advogado, para que informe os dados 

bancários para fins de expedição de Alvará de levantamento da quantia 

bloqueada nos autos, no prazo de 5 (cinco)dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115301 Nr: 1491-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza Alves Ribeiro Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios ajuizada por 

Vanuza Alves Ribeiro Cordeiro, em desfavor de Estado de Mato Grosso, 

ambos já qualificados nos autos.

 Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência 

formulado na exordial, mormente por considerar o disposto no art. 1º, 

parágrafo 3º da Lei n. 8.437/92.

 Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação em observância ao 

teor do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016.

 Cite-se e intime-se a parte Requerida para se manifestar, no prazo legal, 

nos ditames da Lei n. 12.153/2009.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114217 Nr: 853-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdC, MdSS, LdJC, RLPdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10.402/MT

 “Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 260/262 pelos seus próprios fundamentos, já 

que nenhum fato novo ocorreu que possa alterar o que foi ali decidido.

Quanto ao pedido de decretação da prisão da ré Letícia Corsini, conclusos 

para decisão.

Após, encerrada a instrução criminal, vistas as partes para oferecerem 

alegações finais escritas, no prazo legal e após, voltem os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115174 Nr: 1427-58.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Gomes Monteiro, Eliene Costa Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370/O

 “Vistos.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Ildemar, Iam, Natanael e 

Jorclei.

 Encerrada a instrução criminal, vistas as partes para oferecerem 

alegações finais escritas, no prazo legal e após, voltem os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92910 Nr: 1803-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 “Vistos.

O pedido da Defesa não comporta deferimento.

O direito de o réu acompanhar a produção da prova não é absoluto, e no 

caso dos autos, diante dos relatos de ameaças proferidas pelos réus às 

testemunhas, certamente seria o caso de determinar que ele não 

acompanhasse a colheita desses depoimentos, conforme prevê 

expressamente o artigo 217 do CPP, pelo que ausência ao réu ao presente 

ato não importa em qualquer nulidade.

De igual forma ocorre quanto ao seu interrogatório.

Destaco que a medida de deprecar o interrogatório de réu preso em outra 

comarca não apresenta nenhum prejuízo à instrução processual, visto que 

o réu poderá ser acompanhado no ato pelos defensores constituídos, 

inclusive remotos se for o caso, ou pelo Defensor Público daquela 

comarca, ou advogado dativo, sendo plenamente possível que os 

advogados constituídos comuniquem-se antes da audiência para troca de 

informações quanto às provas já colhidas, caso entendam que isso se faz 

necessário.

Ademais, a medida é necessária diante das dificuldades, que implicariam 

em retardos desnecessários à instrução e das despesas aos cofres 

públicos que invariavelmente ocorreriam, caso o réu tivesse que ser 

trazido a esta comarca tão somente para o ato de seu interrogatório.

 Destaco que o fato de o réu evadir-se do distrito da culpa depois dos 

fatos, fazendo com que o mandado de prisão seja cumprido em outro 

Estado da Federação não pode beneficiá-lo com a soltura por excesso de 

prazo diante da insistência da defesa para que seja interrogado neste 

juízo, ainda mais, quando os patronos constituídos podem se deslocar ao 

juízo deprecado para acompanhar o ato, ou constituir patrono remoto para 

fazê-lo.

Sobre a ausência de nulidade nesses casos, cito recentes arestos do 

STJ:

 PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉUS PRESOS EM PRESÍDIO LOCALIZADO EM 

COMARCA DIVERSA. INTERROGATÓRIO POR MEIO DE CARTA 

PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE 

PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte firmou entendimento de que o 

interrogatório do réu por meio de carta precatória não ofende ao princípio 

da identidade física do juiz (CC 99.023/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 28/8/2009). Hipótese em que a 

expedição de carta precatória para o interrogatório dos réus foi 

determinada pelo julgador diante da dificuldade de se operacionalizar a 

remoção deles ao município de Cássia, juiz natural da causa, "por falta de 

viatura". 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou 
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entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo 

penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do 

Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o 

que não se verifica na espécie. 3. No caso, a falta de intimação da 

Defensoria Pública de Cássia da expedição da carta precatória para o 

interrogatório dos réus na Comarca de Passos não acarretou prejuízo aos 

recorrentes, que foram devidamente assistidos naquele ato pela 

defensora pública local e outro dativo, tendo sido, inclusive, garantido a 

eles a prévia entrevista com seus causídicos. Ademais, como bem 

ressaltado no acórdão impugnado, "os membros da Defensoria Pública 

compõem um todo único e incindível, sendo que a atuação não é do 

Defensor Público, mas da Instituição que este representa, tornando-se, 

portanto, uma figura despersonalizada". 4."Encerrada a instrução criminal, 

fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" 

(Súmula n. 52/STJ). 5. Recurso não provido.

(STJ - RHC: 90795 MG 2017/0272512-6, Relator: Ministro RIBEIRO 

DANTAS, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/04/2018)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. RÉU 

PRESO EM PRESÍDIO LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA. PEDIDO DE 

REMOÇÃO PARA PRESENÇA DO ACUSADO NOS ATOS PROCESSUAIS. 

INDEFERIMENTO. INTERROGATÓRIO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. 

POSSIBILIDADE. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO 

PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. 

EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 

jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no 

sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal 

reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de 

Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não 

se verifica na espécie. Precedentes. 2. "Conforme entendimento já 

consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal, a realização da audiência de instrução sem a 

presença do acusado que se encontra preso é causa de nulidade relativa, 

cuja declaração depende de arguição oportuna e demonstração de efetivo 

prejuízo" (HC 296.814/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 21/8/2014, DJe 27/8/2014). Precedentes. 3. A Terceira Seção 

desta Corte firmou entendimento de que o princípio da identidade física do 

juiz não é absoluto e não impede a realização do interrogatório do réu por 

meio de carta precatória, pois sua adoção "não pode conduzir ao 

raciocínio simplista de dispensar totalmente e em todas as situações a 

colaboração de outro juízo na realização de atos judiciais, inclusive do 

interrogatório do acusado, sob pena de subverter a finalidade da reforma 

do processo penal, criando entraves à realização da Jurisdição Penal que 

somente interessam aos que pretendem se furtar à aplicação da Lei." (CC 

99.023/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA 

SEÇÃO, DJe 28/8/2009). 4. No caso em exame, embora a defesa tenha 

requerido tempestivamente a presença do réu na audiência de oitiva das 

testemunhas, não se descurou de demonstrar eventual prejuízo 

acarretado pelo não deferimento do pleito, além da negativa do Juízo 

singular encontrar-se devidamente fundamentada na desnecessidade do 

dispêndio da remoção, bem como na ausência de prejuízo. 5. O pleito de 

relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa 

encontra-se prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória, 

o qual negou-lhe o direito de apelar em liberdade. 6. Recurso em habeas 

corpus parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - RHC: 74993 MA 2016/0219492-4, Relator: Ministro RIBEIRO 

DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/08/2017)

No mais, Constatou-se a ausência das testemunhas Jardson José Matias 

da Rocha, José Ricardo da Silva Lima, Thainhemily Blenna de Souza 

Trindade e Juliana Luiza de Almeida, que não foram intimadas, e a 

ausência devidamente justificada da testemunha Dedma Marques 

Albuquerque.

O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Juliana Luiza de 

Almeida, contando com a anuência da defesa.

Após a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos.

Vistas ao Ministério Publico para informar o no prazo de 5 dias o endereço 

das testemunhas Jardson Matias da Rocha, José Ricardo da Silva Lima, 

Thainhemily Blenna de Souza Trindade, sob pena de preclusão.

Designo audiência em continuação para oitiva dessas testemunhas, caso 

residam nesta Comarca e da testemunha Dedmar Marques Albuquerque 

para o dia 05 de setembro de 2018 às 16:30 hs.

Intimem-se.

Caso haja alguma testemunha que resida em comarca diversa, expeça-se 

precatória.

Expeça-se também precatória para o interrogatório do réu.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 02/2018-DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Luciene Kelly Marciano Roos, Juíza de 

Direito-Diretora do Foro da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais; imposta pela Portaria n.º 5, de 

23 de janeiro de 2017, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, 

do Conselho Nacional de Justiça e no Provimento nº 05/2015, de 22 de 

janeiro de 2015, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º. PUBLICAR a relação das entidades com cadastro regular, nos 

termos do artigo 1.623, capt, da CNGC:

1. Casa do Tesouro;

2. Associação do Centro Missionário Coração de Jesus;

3. Associação dos Pioneiros;

4. Conselho da Comunidade;

5. Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais/APAE;

6. Vila do Tênis de Nova Xavantina.

Art. 2º. Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e 

questões referentes a este Edital, a Diretoria do Foro da Comarca de Nova 

Xavantina e a Comissão para Cadastro das Entidades.

O contato também pode ser através dos telefones: (66) 33438-1305 e 

3438-2186 ou do e-mail: nova.xavantina@tjmt.jus.br.

Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

Nova Xavantina/MT, 03 de agosto de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito-Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92335 Nr: 3953-60.2017.811.0012

 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: JULIANO DANIELLI, RUBIAMAR DANIELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE, 

JOSÉ CARLOS MARCILIO VICENTE, CLAUDIMAR MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Vistos.

Referências 105 e 108: havendo o E.TJMT desprovido o agravo de 

instrumento manejado pelos requeridos, mantendo incólume a decisão de 

ref. 33, determino a intimação destes últimos, por oficial de justiça e via 

DJE, para desocupação voluntária da área em 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de despejo forçado, INDEPENDENTEMENTE de novo mandado.

Caso necessário, desde já autorizo auxílio policial ao meirinho.

No mais, ante o determinado em ref. 41, quando do cumprimento do 

mandado de intimação, deverá a Oficial de Justiça realizar auto de 

constatação do imóvel objeto do contrato de arrendamento, relatando se 

existe movimentação com vistas à implementação da próxima safra pelos 

requeridos, indicando a eventual existência de funcionários, 

identificando-os, bem como eventual existência de tratores, maquinários, 

sementes e adubos, para verificação se os requeridos plantaram na 

respectiva área.
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Cumpra-se expedindo o necessário.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para especificação de provas em 10 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24771 Nr: 2942-45.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN TRICHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANDREAS GNADT - 

OAB:9.741-MT, LÚCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - 

OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes para manifestar no prazo legal da 

juntada da Proposta de Honorários

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90595 Nr: 2985-30.2017.811.0012

 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: IBF, KATIA REGINA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYSLEI FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLIDA DE JESUS SILVA - 

OAB:19006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido antecipatório formulado, majorando os 

alimentos devidos pelo requerido à autora para o importe correspondente 

a 01 (um) salário mínimo mensal, correspondente a R$ 954,00 (novecentos 

e cinquenta e quatro reais), bem como metade das despesas 

extraordinárias da menor.Intimem-se.Sem prejuízo, intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83339 Nr: 3510-46.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIS DOS SANTOS, AIULA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO RICALDES DE LIMA - 

OAB:14389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos deduzidos na exordial, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno os embargantes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais (Código 

80538).Transitando em julgado a presente sentença, arquive-se 

procedendo às baixas de estilo e anotações de praxe, inclusive na 

distribuição, observando o disposto nos Provimentos 11 e 40/2014 

CGJ-MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62604 Nr: 1231-92.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Josefa Alves da Silva propôs ação previdenciária em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social- INSS, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a concessão de aposentadoria rural por idade.

Com a inicial juntou documentos.

Determinou-se a citação e designou-se audiência de instrução e 

julgamento (fl. 17).

Citada, a autarquia ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

falta de interesse processual, uma vez inexistir requerimento 

administrativo acostado aos autos. (fls. 23/36).

No decorrer da fase instrutória foram ouvidas duas testemunhas, havendo 

a parte autora apresentado alegações finais remissivas à inicial. (CD 

encartado aos autos)

Em audiência, foi proferida sentença julgando procedente o pedido 

formulado na inicial.

Interposto recurso, o TRF – 1ª região anulou a sentença “a quo”, 

determinando a remessa dos autos à vara de origem para que a parte 

autora juntasse ao feito comprovante do indeferimento administrativo à 

sua pretensão, retornando-se, posteriormente, seu curso regular.

Com o retorno dos autos, a parte autora juntou o comunicado da decisão 

que indeferiu seu requerimento administrativo (fl. 111).

A autarquia ré, intimada, apresentou contestação às fls. 115/119, 

pugnando pela improcedência do pedido inicial e juntando extrato do CNIS 

onde constam vínculos empregatícios da parte autora.

Impugnação à contestação juntada às fls. 123/124.

Intimadas para especificação de provas, a autora pugnou pelo julgamento 

da ação no estado em que se encontra (fl. 126) e a autarquia ré 

quedou-se inerte.

Os autos vieram-me conclusos para deliberações.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 CONVALIDO a prova testemunhal produzida nos autos, uma vez que, 

embora decorrido grande lapso temporal desde sua produção, não houve 

perda de sua eficácia e validade.

Trata-se de ação reivindicatória para concessão de benefício 

previdenciário, objetivando a parte autora aposentadoria rural por idade.

 A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos:

 “a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, 

§ 1º);

b) a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e

c) a condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, a), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII).” (TRF da 1ª Região - 

Processo: AC 0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, 

Convocado: JUIZ FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES 

(CONV.), Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 

23/11/2010, Data da Decisão: 08/11/2010. )

 Compulsados os autos, verifico que a parte instruiu o processo com cópia 

do comunicado de decisão do INSS indeferindo o benefício previdenciário 

pretendido.

 Diante da dificuldade da rurícola a colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo.” (STJ - AGA - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator 

- GILSON DIPP, DJ DATA:13/12/2004 PÁGINA:424.)

 Nessa senda o STJ elenca alguns documentos que podem comprovar a 

condição de trabalhador rural:

• Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

• Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão de 

agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 
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31-5-1999, p. 167);

• Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

• Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do marido 

da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 

158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 180);

• Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 238353-SP, 

Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

• A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

• Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

• Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

• Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, Min. José 

Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

• CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

• Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 

252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

• Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador. (RESP 

133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

• Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

• Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJ 1-8-2000, p. 326);

• Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

• Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado regime 

de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

28-2-2000, p. 134);

• Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos).

Encerrada a fase instrutória, concluo não ter a autora provado o exercício 

de atividade rural em regime de economia familiar pelo período mínimo legal, 

limitando-se a acostar aos autos seus documentos pessoais e outros que 

não a socorrem quanto ao preenchimento dos requisitos do benefício que 

postula.

Elenco o único documento colacionado pela autora na exordial:

- certidão de casamento constando como lavrador a profissão de seu 

esposo, datada em 09/07/07 (fl. 14);

O entendimento que paira na jurisprudência atual é no sentido de enfatizar 

a prova documental como meio de demonstrar o exercício da atividade 

campesina pelo período mínimo legal, restando à prova testemunhal 

apenas o dever de corroborar a documental.

 Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS- PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - SÚMULA 

149/STJ - ATIVIDADEURBANA - DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME 

ESPECIAL. 1. A aposentadoria especial por idade desafia o preenchimento 

dedois requisitos essenciais: o etário e o exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento, em número de meses idêntico à carência. 2. "A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário". Súmula 

149/STJ. 3. A legislação exclui expressamente da condição de segurado 

especial o trabalhador que, atuando no meio rural, deixa o campo, 

enquadrando-se em qualquer outra categoria do Regime Geral da 

Previdência Social, a contar do primeiro dia do mês que exerce outra 

atividade. Precedentes. 4. Hipótese em que a prova documental examinada 

pelo Tribunal de origem indica o exercício de atividade urbana durante o 

período de carência. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 

1307950 MG 2012/0021293-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 11/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

18/04/2013)”.

 Deste modo, em que pesem os depoimentos testemunhais produzidos em 

audiência, à vista da falta de robustez documental, as declarações não 

restam suficientes para fundamentar a concessão do benefício 

perseguido.

Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Condeno a parte autora em custas e honorários sucumbenciais que, 

atenta às disposições do art. 85 e seguintes do CPC, arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 21814 Nr: 295-77.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A, NEMIAS BATISTA PEREIRA - OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos.

Aportada aos autos a RPV, determino, nos termos do Provimento n. 

68/2018- CNJ, a intimação do requerido para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso ao levantamento dos valores sub judice.

Decorridos dois dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

expeça-se alvará conforme requerido pela parte autora, devendo esta 

informar os dados bancários para transferência dos valores.

Caso a conta apontada não seja de titularidade do autor da ação, deverá o 

beneficiário possuir nos presentes autos poderes específicos para tal fim.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63731 Nr: 2462-57.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

 Ante os documentos apresentados, intime-se a parte exequente para 

manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61555 Nr: 33-20.2013.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT - 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 
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prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61370 Nr: 2471-53.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAMPO 

VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFN GUIMARÃES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39024 Nr: 2569-72.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/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.

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.: 39173 Nr: 6-71.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RICETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

GOIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Nada sendo requerido, intime-se a parte exequente, pessoalmente e via 

DJe, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61485 Nr: 2589-29.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGALIMA COMERCIO PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA, VINICIUS LUZ DE LIMA, DEBORAH LUZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PETRONILIA RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:109925

 Vistos.

Fl. 65: intime-se a parte exequente para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 16489 Nr: 2019-87.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. N. O. SILVA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÉCIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397/MT, CLODOALDO JOSE FERREIRA - OAB:6.290-MT, 

TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23850 Nr: 2029-63.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÇAL ROSA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMO JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:55.161-MG, HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - 

OAB:11658/MT, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8.450-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:MT-3.920, NÍCOLAS FRANCESCO CALHEIROS DE LIMA 

- OAB:

 Vistos.

Aportada aos autos a RPV, determino, nos termos do Provimento n. 

68/2018- CNJ, a intimação do requerido para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso ao levantamento dos valores sub judice.

Decorridos dois dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

expeça-se alvará conforme requerido pela parte autora, devendo esta 

informar os dados bancários para transferência dos valores.

Caso a conta apontada não seja de titularidade do autor da ação, deverá o 

beneficiário possuir nos presentes autos poderes específicos para tal fim.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67097 Nr: 2127-04.2014.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62678 Nr: 1319-33.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente a requerer o que for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30369 Nr: 852-93.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANDREAS GNADT - 

OAB:9.741-MT, LÚCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - 

OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

 Fls. 345/346: intime-se a parte executada para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61988 Nr: 496-59.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CID CLEY MENDES LEONCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS RODRIGUES COSTA 

LIMOEIRO - OAB:15309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6.456-A/MT.

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63535 Nr: 2243-44.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40262 Nr: 942-96.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA, CLÉLIO 

INÁCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 19296 Nr: 1600-33.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI ANGELA ALVES LEMOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR JOSÉ BATISTA 

PINHEIRO - OAB:OAB.SP n°77.475, LUCAS ALVES LEMOS SILVA - 

OAB:360328-SP

 Vistos.

 Fl. 244: intime-se a parte exequente para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63220 Nr: 1925-61.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO CORDEIRO FARIAS

 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:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos para o fim de CONDENAR o INSS ao pagamento 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade em favor de 

Saturnino Cordeiro Farias, no valor de um salário mínimo mensal, incluindo 

13º salário, devidos a partir do ajuizamento da ação, isto é, 26/07/2013, 

ressalvadas as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do STJ. 

Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e juros 

de mora.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já 

os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30999 Nr: 1491-14.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIRO MENDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70679 Nr: 984-43.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J KASPER ME, JOSEMAR JOÃO KASPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 
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RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 185871.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 28/09/2018 às 09h30min(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 Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66863 Nr: 1931-34.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ANDRÉ MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento de folhas retro e determino o processamento do 

cumprimento de sentença e que o Cartório realize as alterações e 

anotações necessárias.

Por outro lado, intime-se, via DJe, a parte executada a efetuar o 

pagamento da dívida e seus acréscimos legais, no prazo de quinze (15) 

dias, sob pena do acréscimo de multa no percentual de dez por cento 

(10%) sobre o valor da condenação.

Em caso de não pagamento, a requerimento da parte credora, serão 

penhorados os bens de propriedade do devedor suficientes para garantir 

o juízo da execução.

Também, caso não seja realizado o pagamento, com fundamento nas 

disposições do parágrafo 1º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, 

arbitro os honorários advocatícios, em favor da parte exequente em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-63.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ARIEL INACIO ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRIJO & ANDRADE LIMITADA - ME (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença (Id. 14536321), encaminho intimação ao autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que 

extrapolado o prazo sem manifestação os autos serão arquivados por 

inércia da parte. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 3 de 

agosto de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-21.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA GLAZIELA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS NARA RODRIGUES COELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000262-21.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JULIA GLAZIELA MACEDO 

REQUERIDO: THAIS NARA RODRIGUES COELHO Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e 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 11816981). 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. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-36.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA GLAZIELA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000261-36.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JULIA GLAZIELA MACEDO 

REQUERIDO: CARLA ALVES DA COSTA Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 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 11817029). 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. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ÍTALO 

OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-69.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA GLAZIELA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA NAZARE ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000220-69.2017.8.11.0012 REQUERENTE: JULIA GLAZIELA 

MACEDO REQUERIDO: ROSICLEIA NAZARE ALVES Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora 

requer o arquivamento da presente demanda, uma vez que a dívida foi 

quitada pela parte requerida (Id 11341906). Fundamento e decido. 
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Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “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”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o pedido e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-84.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA GLAZIELA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIA LINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000219-84.2017.8.11.0012 REQUERENTE: JULIA GLAZIELA 

MACEDO REQUERIDO: CLESIA LINO DA SILVA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora 

requer o arquivamento da presente demanda, uma vez que a parte 

requerida quitou os débitos (Id 10696104). Fundamento e decido. Pelo 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

o pedido e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-32.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença (Id. 14212188), encaminho intimação ao autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que 

extrapolado o prazo sem manifestação os autos serão arquivados por 

inércia da parte. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 3 de 

agosto de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-97.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA GOMES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que o pedido de execução de 

sentença (Id. 12622461) não esta devidamente acompanhado da planilha 

de atualização, encaminho os autos ao setor de cumprimento para intime a 

parte autora a apresentar a planilha devidamente atualizada, no prazo de 

10 (dez) dias. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 3 de 

agosto de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88405 Nr: 1699-81.2018.811.0044

 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: Honestino Alves Correa

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85818 Nr: 398-02.2018.811.0044

 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: Ednéia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88183 Nr: 1563-84.2018.811.0044

 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: VLSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de guarda c/c alimentos c/c visitas formulado por 

Valdenir Lima Santos Noronha, em face de Francisco Gomes de Noronha, 

em favor dos menores Carlos Eduardo Santos Noronha e Emilly Vitoria 

Santos Noronha, todos qualificados no presente feito.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Compulsando os autos constato que a relação de parentesco entre os 

menores e Valdenir Lima Santos Noronha restou demonstrada (fls. 09 e 

09-v).

Havendo, ainda, nos autos notícias de que os menores encontram-se sob 

a guarda e proteção da genitora, viável o deferimento da guarda provisória 

como postulado, levando-se em consideração os interesses dos infantes.

 Com estas considerações, defiro a guarda provisória de Carlos Eduardo 

Santos Noronha e Emilly Vitoria Santos Noronha à Valdenir Lima Santos 
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Noronha, sem prejuízo de posterior alteração.

Atento aos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 1º, e 1.695 a 

1.698, todos do Código Civil e, considerando a idade dos menores, bem 

como ser obrigação dos genitores providenciarem o sustento do filho, fixo 

os alimentos provisórios em valor correspondente a 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo nacional vigente, devidos a partir da citação, bem como 

metade das despesas extraordinárias.

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.

Determino, com a urgência que o caso requer, a realização de estudo 

psicossocial, a ser realizado nas residências do genitor e da genitora dos 

menores, a fim de se auferir as atuais condições das crianças.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Havendo acordo, vista ao Ministério Público para manifestação e, após, 

volvam-me conclusos para deliberações.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88750 Nr: 1901-58.2018.811.0044

 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: Eiria Coelho de Macedo

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88746 Nr: 1898-06.2018.811.0044

 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: Francisco Almeida

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88960 Nr: 1998-58.2018.811.0044

 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: Isaias Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88747 Nr: 1899-88.2018.811.0044

 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: Jessica da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88649 Nr: 1857-39.2018.811.0044

 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: Ezaias Gomes Pereira

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89003 Nr: 2028-93.2018.811.0044

 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: Odilio Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88553 Nr: 1804-58.2018.811.0044

 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: Olinda Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85372 Nr: 179-86.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Nelson Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a emenda à inicial.

Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade 

suficientes para a garantia da execução.

Em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida.

 Em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada poderá 

ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional do 

advogado da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88688 Nr: 1869-53.2018.811.0044

 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: Domingos Francisco de Aguiar

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89946 Nr: 2503-49.2018.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Nomeio como inventariante a requerente Angela Siqueira da Cunha, que 

deverá prestar compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes.

Em seguida, citem-se os interessados, as Fazendas Públicas e o Ministério 

Público, nos termos do artigo 626 e seguintes do Código de Processo Civil, 

remetendo-lhes cópias das primeiras declarações, devendo constar no 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias, poderão tomar uma das 

medidas previstas no artigo 627 do CPC.

Expeçam-se os necessários mandados e editais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89005 Nr: 2030-63.2018.811.0044

 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: Lauro Branco

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89302 Nr: 2182-14.2018.811.0044

 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: José Domingos Pereira

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89037 Nr: 2051-39.2018.811.0044

 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: Cleuneri Estrela

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88843 Nr: 1938-85.2018.811.0044

 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: Sebastião Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89475 Nr: 2257-53.2018.811.0044

 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: Josenil Margarida de Melo

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88752 Nr: 1902-43.2018.811.0044

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovadelita Ferreira Amaral

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88509 Nr: 1781-15.2018.811.0044

 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: Osvaldina Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89078 Nr: 2076-52.2018.811.0044

 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: Jose da Conceição Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87156 Nr: 1026-88.2018.811.0044

 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: Arlindo Souza de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87162 Nr: 1032-95.2018.811.0044

 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: Soneli Marques de Matos Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89002 Nr: 2027-11.2018.811.0044

 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: Clementino Sampaio Almeida

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89530 Nr: 2295-65.2018.811.0044

 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: Luiz Antonio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o requerente providencie os 

documentos solicitados nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88606 Nr: 1835-78.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Lopes Galvao de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84618 Nr: 4510-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louremberg Tserenhinhowa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88617 Nr: 1844-40.2018.811.0044

 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: Francisco Moises de Lima

 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:
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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88686 Nr: 1867-83.2018.811.0044

 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: Francisco Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88755 Nr: 1904-13.2018.811.0044

 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: Sinvaldo Oliveira de Sousa

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88958 Nr: 1996-88.2018.811.0044

 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: Valci Schena da Rocha de Moura

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 90002 Nr: 2533-84.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCC, AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando-se que trata de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como a alegação de pobreza, defiro o pedido de justiça 

gratuita.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade, sob pena de decretação civil e protesto, nos 

termos do artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 dias.

Defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89224 Nr: 2149-24.2018.811.0044

 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: Lidia Soares da Silva Cruz

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89521 Nr: 2289-58.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Feroldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassiane Hineraski Schmidt, Fábio da Silva 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

 Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Conste, ainda, no mandado, que no prazo supra, o requerido poderá 

oferecer embargos. Em não havendo pagamento ou oferecimento de 

embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88840 Nr: 1936-18.2018.811.0044

 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: Ronaldo Almeida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88406 Nr: 1700-66.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88898 Nr: 1968-23.2018.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TCB, KAFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de alteração de guarda c/c alimentos c/c visitas 

formulado por Thiago Carrijo Brito, em face de Andressa Furlanetto Belém, 

em favor do menor Kaylan Adrian Furlanetto Brito, todos qualificados no 

presente feito.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Antes da apreciação da medida liminar, determino, com a urgência que o 

caso requer, a realização de estudo psicossocial, a ser realizado nas 

residências do genitor e da genitora do menor, a fim de se auferir a atual 

condição da criança.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Havendo acordo, vista ao Ministério Público para manifestação e, após, 

volvam-me conclusos para deliberações.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89075 Nr: 2073-97.2018.811.0044

 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: José Donizete 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87378 Nr: 1129-95.2018.811.0044

 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: LLL, ACLdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de guarda c/c alimentos c/c visitas formulado por 

Leidiane Lucia Locatelli, em face de Willian Carlos Silva de Moraes, em 

favor da menor Ana Carla Locatelli de Moraes, todos qualificados no 

presente feito.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Compulsando os autos constato que a relação de parentesco entre a 

menor e Leidiane Lucia Locatelli restou demonstrada (fls. 09).

Havendo, ainda, nos autos notícias de que a menor encontram-se sob a 

guarda e proteção da genitora, viável o deferimento da guarda provisória 

como postulado, levando-se em consideração os interesses dos infantes.

 Com estas considerações, defiro a guarda provisória de Ana Carla 

Locatelli de Moraes à Leidiane Lucia Locatelli, sem prejuízo de posterior 

alteração.

Atento aos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 1º, e 1.695 a 

1.698, todos do Código Civil e, considerando a idade da menor, bem como 

ser obrigação dos genitores providenciarem o sustento do filho, fixo os 

alimentos provisórios em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo nacional vigente, devidos a partir da citação, bem como 

metade das despesas extraordinárias.

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.

Determino, com a urgência que o caso requer, a realização de estudo 

psicossocial, a ser realizado nas residências do genitor e da genitora dos 

menores, a fim de se auferir a atual condição da criança.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Havendo acordo, vista ao Ministério Público para manifestação e, após, 

volvam-me conclusos para deliberações.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89203 Nr: 2130-18.2018.811.0044

 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: Almerinda Rodrigues Resende

 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89039 Nr: 2053-09.2018.811.0044

 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: Juscelina Virgolina de Macedo Romero

 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 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 90224 Nr: 2641-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Bisco, Marlene Carvalho Bisco, Lilia 

Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 Vistos, etc.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução, sem efeito 

suspensivo, haja vista a não comprovação por parte da embargante dos 

requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88480 Nr: 1768-16.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma da Silva Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 90216 Nr: 2635-09.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Bisco, Melissa Cristina Carvalho 

Bisco, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos, etc.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução, sem efeito 

suspensivo, haja vista a não comprovação por parte da embargante dos 

requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 90219 Nr: 2636-91.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira, Olímpio José 

Ferreira Neto, Francisco de Assis Bisco, Marlene Carvalho Bisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Vistos, etc.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução, sem efeito 

suspensivo, haja vista a não comprovação por parte da embargante dos 

requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63987 Nr: 2337-22.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pelinson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Ante a cota ministerial de fl. 86, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05/09/2018, às 15:00 horas.

Int.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72468 Nr: 2591-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiane Barbosa da Silva, Paulo Rogerio Bonfim 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT

 Vistos.

 I- Defiro o pedido formulado na cota ministerial de fl. 202.

 II- Defiro o pedido formulado pela defesa às fls. 204/205.

 III- Quanto a petição de fls. 208/209, observo que às fls. 194 foi 

homologada a desistência das demais testemunhas, razão pela qual se 

torna inviavel a oitiva da testemunha Syngoarlla Pereira Cavalcante, de 
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forma que determino que seja oficiado requerendo a devolução da Carta 

Precatória, independente de cumprimento.

 IV- Designo audiência para o dia 02/10/2018 às 13:00 horas, com a 

finalidade de ouvir a testemunha Luzia Bezerra Gonzaga (endereço fl. 

205).

 V- Int.

 VI- Dê-se vista ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64210 Nr: 2443-81.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Tavares Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Abra-se vista a Defesa para manifestação em 05 dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 90335 Nr: 2701-86.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 Isso posto, pelo que dos autos consta e em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória, e por consequência, 

mantenho a prisão preventiva do indiciado Alisson Cardoso da Silva, com 

fundamento na garantia da ordem pública.Por fim, nos termos do 

Provimento n. 12/2017-CM, designo audiência de custódia para o dia 

08/08/2018, às 09:00.Requisitem-se os presos.Dê-se vista ao Ministério 

Público e a Defesa.Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74217 Nr: 3254-07.2016.811.0044

 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: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão de 

fl. retro requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 2084-39.2012.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15.009/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:14.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das 

correspondências devolvidas de fls. 224/226, sem que a parte fosse 

encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do “AR”, bem como acerca da 

manifestação de fls. 229 seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86158 Nr: 516-75.2018.811.0044

 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: Elaine Maria de Oliveira Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão de 

fl. retro requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62672 Nr: 1752-67.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arno Hirsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805/MT

 Vistos.

Tendo em vista o ofício nº. 631/2018, informando a ausência de membro 

do Ministério Público na comarca, redesigno a audiência para o dia 

31/10/2018 às 16:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68677 Nr: 1136-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Vicenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão de 

fl. retro requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51804 Nr: 1006-73.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrelli Nivaldo Posso - ME, Andrelli Nivaldo 

Posso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75731 Nr: 238-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Vale do Araguaia Ltda, Luiz Carlos 

Marcondes, Espólio de Valdeci Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32158 Nr: 401-64.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dias & Dias Ltda, Jaivo Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão de 

fl. retro requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60277 Nr: 672-68.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61793 Nr: 1357-75.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clorisvaldo Dias Nogueira ME, Clorisvaldo Dias 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85110 Nr: 7-47.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Élio Paulo Schuster, Lirio Antonio Schuster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 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 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67195 Nr: 517-31.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sattler Tartari & Posso Ltda ME, Miliana 

Aparecida Sattler Tartari, Keller Francielli Posso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31475 Nr: 1905-42.2011.811.0044

 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: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados - PCG - Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A, Jorge José JustiWaszak - OAB:16.878/PR, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:28.933/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19848 Nr: 1323-81.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barônio & Barônio Ltda - EPP/ME, Diamantino 

Barônio, Maria Terezinha Barônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86419 Nr: 606-83.2018.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Liliane Nunes de Oliveira, Antonio Carlos Pereira 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cleusa Maria José Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o Douto 

Defensor Publico para apresentar as primeiras declarações, conforme 

despacho de fl. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76222 Nr: 452-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loide Farias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do 

oficial de justiça de fl. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81188 Nr: 2838-05.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Stiirmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do ofício de fl. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87287 Nr: 1080-54.2018.811.0044

 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: JRdS, Maria Olanda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 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 impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85897 Nr: 424-97.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI RICARDO ANTONOVICZ, SERGIO 

RODRIGO ANTONOVICZ, PATRICIA MORSCH ANTONOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77297 Nr: 937-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Spesia, Flaviano Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76726 Nr: 670-30.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gil Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei de Carvalho Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50243 Nr: 1770-93.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campos Alves & Alves Ltda - ME, Vanderley 

Campos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88861 Nr: 1952-69.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Andre da Silva Leal, Sadraque Mateus 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 Vistos.

Transladem-se cópias necessárias a eventual Ação Penal em apenso.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-45.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA RIPPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IZIEL SOARES LACERDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79178 Nr: 1953-88.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVA DE OLIVEIRA, FLAVIO 

BOCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1953-88.2016.811.0023

Código nº 79178

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU IRRISÓRIO, insuficiente sequer para o pagamento das custas, 

consoante comprovante em anexo.

Assim, intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84889 Nr: 2110-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE JESUS GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntadas às fls. 63/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42896 Nr: 1063-28.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1063-28.2011.811.0023

Código nº 42896

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU IRRISÓRIO, insuficiente sequer para o pagamento das custas, 

consoante comprovante em anexo.

Assim, intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79188 Nr: 1961-65.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVA DE OLIVEIRA, FLAVIO 

BOCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1961-65.2016.811.0023

Código nº 79188

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo.

Assim, intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 2119-52.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BEZERRA DA SILVA, BRUNO 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Desta feita, ficando constatado que as alegações do acusado se referem 

ao mérito desta ação penal, rejeito as alegações preliminares e 

considerando que se fazem presentes os requisitos inseridos no artigo 41 

do Código de Processo Penal, quais sejam: exposição dos fatos 

criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos 

acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas e, ficando 
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evidenciados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A 

DENÚNCIA de fls.5/6.Por consequência, nos termos do artigo 56 da Lei de 

Drogas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

agosto de 2018, às 14h15min.Cite-se pessoalmente o acusado, 

cientificando-o de todo o conteúdo da denúncia e da audiência 

designada.Intime-se o advogado constituído.Intimem-se as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa (fls. 6vº e 81), e havendo testemunhas 

residentes em comarca diversa, depreque-se o ato, cientificando as 

partes desta expedição.Atente-se à Secretaria para a expedição de 

mandado de intimação das testemunhas que forem policiais civis ou 

militares, independente da expedição de ofício à Corporação Policial para 

fins de dispensa do serviço, devendo o(a) Oficial(a) se proceder a 

intimação pessoal das referidas testemunhas.Oficie-se com urgência à 

Unidade Prisional requisitando a escolta dos acusados para a 

audiência.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se com urgência 

expedindo o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 02 de agosto de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 2119-52.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BEZERRA DA SILVA, BRUNO 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 FINALIDADE: intimar o advogado dos denunciados para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23 de agosto de 

2018, às 14h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90625 Nr: 1701-17.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIAGO LUIZ CAPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

de HIAGO LUIZ CAPELLARI, mantendo a decisão que decretou a sua 

segregação cautelar, pelas razões e motivos nela expostos. i) - 

Expeça-se mandado de intimação da testemunha Cleiton de Lira Cardoso, 

considerando que se encontrava de férias quando do ato anterior, 

observando-se que trabalha na Loja Rio Móveis (fls.163).ii) Remetam-se 

ao Cartório Distribuidor para cadastrar no polo ativo – assistente de 

acusação – RUDIMAR VERARDO, brasileiro, agricultor, CIRG 

nº1082955-5MT, CPF nº807204041-34, residente e domiciliado na Gleba 

União – Linha II, Matupá-MT, bem como, sua procuradora Dra. Angelita 

Kemper – OAB/MT 15090.Intime-se a acusado pessoalmente da presente 

decisão.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se com urgência 

expedindo o necessário.Itimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 02 de agosto 

de 2018.Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84176 Nr: 1675-53.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta, os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fls. 131/132, que se regerá pelas cláusulas e 

condições nele contidas.Por conseguinte, suspendo o curso da presente 

execução, até o efetivo cumprimento da transação nos termos do artigo 

792, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76354 Nr: 190-52.2016.811.0023

 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: OSVALDO FRANCISCO SUBRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE DE JESUS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:/MT 19904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 190-52.2016.811.0023

Código nº 76354

Requerente: Osvaldo Francisco Subrim

 Espólio de: Alice de Jesus Teles

Ante o teor da certidão de fls.39, em cumprimento aos limites 

procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a parte autora, 

PESSOALMENTE, para dar andamento no feito em 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42004 Nr: 175-59.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAL MORAES DE OLIVEIRA, PPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

determinar que o INSS conceda a pensão por morte em benefício dos (a) 

autores (a), EDIVAL MORAES DE OLIVEIRA E POLIANA PINTO DE 

OLIVEIRA, na proporção de 50% para cada um, decorrente do óbito de 

Raimunda Pinto Gomes, nos seguintes termos:a)O NOME DO (A) 

SEGURADO (A): RAIMUNDA PINTO GOMES;b)NOME DO (A) BENEFICIÁRIO 

(A): EDIVAL MORAES DE OLIVEIRA e POLIANA PINTO DE OLIVEIRA;c)O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: PENSÃO POR MORTE, INCLUSIVE COM O ABONO 

ANUAL – 13º SALÁRIO;d)A RENDA MENSAL INICIAL: 100% (cem por 

cento) do salário de benefício;e)A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: A 

PARTIR DA DATA DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO (30/06/2017, fl. 275).Extingo o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87618 Nr: 4035-58.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562

 FINALIDADE: intimar a advogada do denunciado, para no prazo de 

5(cinco) dias, apresentar memoriais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-12.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010011-12.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 989,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PEDRO GONCALVES GUIMARAES Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Senhor(a): Mauricio Ricardo 

Alves Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), 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 carta, para no prazo legal de 

15 (quinze) dias cumpra a obrigação constante da r. sentença. 

Despacho/Decisão: Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b) 

condenar a parte promovida, a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

989,00(novecentos e oitenta e nove reais) a título de danos materiais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação; c) condenar a parte promovida 

a pagar para a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três 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 da citação por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 de agosto de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91089 Nr: 2674-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Fabia Tiago de Paula Fernandes - OAB:13775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A

 Intime-se o Sr.Perito para realização da perícia, no prazo de 30 dias.

Expeça-se alvará correspodente a 50% dos honorários periciais.

Após a juntada do laudo, as partes para que se manifestem em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165087 Nr: 2734-72.2018.811.0013

 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: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA BUSINESS COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A., FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO LOVIZETTO 

GONÇALVES LEITE - OAB:315768

 Certifico que a contestação juntada em Ref. 38 é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143205 Nr: 4939-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 Defiro o requerido.

Oficie-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153949 Nr: 9887-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinaldo Aparecido Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da 

correspondência devolvida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155395 Nr: 10561-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO TEIXEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da 

correspondência devolvida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155296 Nr: 10498-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165087 Nr: 2734-72.2018.811.0013

 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: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA BUSINESS COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A., FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO LOVIZETTO 

GONÇALVES LEITE - OAB:315768

 01 - Em se tratando de cumulação de pedidos o valor da causa deve 

corresponder à soma dos valores da pretensão econômica deduzida em 

juízo e não apenas do quantum reparatório pretendido.

 "Valor da causa Cumulação de pedidos Ação declaratória de inexistência 

de débito c.c. reparação por danos morais - Caso em que, havendo 

cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma dos 

valores de todos eles Art. 259, II, do CPC - Valor da causa atribuído pelas 

autoras, ora agravadas, R$ 53.838,18, que corresponde ao valor total do 

débito impugnado, mais o valor da indenização pretendida Inexistência de 

prejuízo para o agravante, tendo em vista que, para efeito de futura 

apelação, levar-se-á em conta o valor de eventual condenação e, quanto 

à casual sucumbência, a base de cálculo da verba honorária consistirá no 

valor da condenação Agravo desprovido.

(TJ-SP - AG: 2116131920128260000 SP 0211613-19.2012.8.26.0000, 

Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2012)"

Desta forma, emende-se a inicial para corrigir o valor da causa.

02 - Após, certifique o Cartório o recolhimento das cutas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146940 Nr: 6554-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada de 

oficio de Ref. 74.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000964-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA RIBEIRO DIAS MARQUES FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000964-27.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 26.426,81; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, nos termos do 

art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO 

DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 3 de agosto de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162976 Nr: 1751-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Divina Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUELY DIVINA CLEMENTE, Cpf: 

30343100134, natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), produtora 

agropecuaria. 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 Exeqüente é credor da Executada da quantia de 

R$43.050,12 (quarenta e três mil, cinquenta reais e doze centavos), 

conforme demonstrativos de cálculos do saldo devedor, que seguem 

anexos, que integram os títulos executivos adiantes discriminados. A 

dívida é representada pelas seguintes Cédulas de Crédito Bancário: 

Cédula n. B-50731650-7 (cartão de crédito) e B-50732071-7 (cheque 

especial), cujos documentos seguem anexos. A dívida também é 

representada pela cédula de crédito n. B-50733504-8, referente a 

empréstimo feito via caixa automático (crédito fácil), cujo número do 

documento é gerado automaticamente no extrato da conta-corrente, 

extratos anexos. Para comprovação da liberação dos numerários 

creditados para a Executada e utilizados por ela, seguem anexos extratos 

da conta-corrente, relativos aos créditos liberados e utilizados pela 

devedora. Conforme consta nos demonstrativos de cálculos, em relação 

ao título n. B-50731650-7 (cartão de crédito) a correção monetária seguiu 

o índice do INPC, a multa é de 2% (dois por cento), os juros de mora foram 

aplicados em 1% ao mês, sendo dispensados os índices constantes da 

Cláusula de Inadimplemento descrita no título executivo que autoriza o 

Exeqüente a cobrar juros de 6,99% ao mês, após o vencimento da dívida. 

Em relação ao título n. B-50732071-7 (cheque especial), consoante de 

observa na planilha de cálculo, não foi aplicada a correção monetária, a 

multa é de 2% (dois por cento), os juros de mora foram aplicados em 1% 

ao mês, sendo dispensados os índices constantes da Cláusula de 

Inadimplemento descrita no título executivo que autoriza o Exeqüente a 

cobrar juros de 10,00% ao mês (devido ser limite de cheque especial), 

mas aplicado somente o percentual de 1%. Foi aplicado, também a taxa de 

contrato no percentual de 6,50% ao mês, pactuada, conforme consta no 

título executivo. Em relação ao crédito fácil, operação n. B-50733504-8, a 

correção monetária segue o índice da CDI, conforme pactuada no 

contrato, os juros segue o percentual de 1% e a multa de 2%, todos 

anexos, tudo nos termos da Lei Federal n. 10.931/2004, que trata da 

Cédula de Crédito Bancário. Logo, verifica-se que no valor dos cálculos 

que apurou o débito exeqüendo não existem juros abusivos. Como consta 

nas planilhas de cálculos acima descritas e juntados, nas datas 

aprazadas para pagamentos do saldo devedor a Executada não procedeu 

a sua quitação, passando a inadimplência, considerando-se, assim, 

vencido a dívida devida e todos os seus consectários legais, conforme 

consta na cláusula FORMA DE PAGAMENTO. Apesar das tentativas 

amigáveis para receber o crédito, a Executada não manifestou nenhum 

interesse em quitar sua obrigação, não restando outra alternativa, senão 

buscar a tutela jurisdicional.

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 114, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação da executada.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço da(s) executada(s) junto ao Sistema de Informações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 492 de 740



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. 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 a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, 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, 01 de agosto de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114388 Nr: 1709-92.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABES JOSE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta 

por JABES JOSÉ DE MOURA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 9/17.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 24/42.

O autor, apesar de devidamente intimado, não apresentou réplica, 

conforme certidão de fl. 47.

Laudo pericial anexado às fls. 75/79.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará como 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 75/79, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que o autor padece de incapacidade total 

e permanente para as atividades laborais.

 Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

Por outro lado, verifica-se do extrato do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais (CNIS), anexado às fls. 31/42, que o último mês de recebimento, 

pelo o autor, do benefício ora cessado foi dia 30 de abril de 2014, sendo 

que, o novo pedido do benefício realizado administrativamente foi 

requerido na data de 11 de fevereiro de 2016 (fl. 14). Sendo assim, a 

condição de segurado do autor não ficou comprovada, uma vez que o 

requerimento administrativo foi realizado após a perda de sua qualidade 

(art. 15, II, da Lei 8.213/1991).

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TRABALHADOR URBANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. Sentença sujeita à remessa oficial, vez que de valor 

incerto a condenação imposta ao INSS. Remessa oficial, tida por 

interposta. 2. Os requisitos para a concessão do auxílio-doença e da 

aposentadoria por invalidez estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da 

Lei 8.213/91, quais sejam: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento do 

período de carência (12 contribuições), quando exigida; 3) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) representando esta última aquela 

incapacidade insuscetível de recuperação ou de reabilitação para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência (incapacidade total e 

permanente para o trabalho) e 4) não ser a doença ou lesão preexistente 

à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social. 3. Nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213, de 1991, não é devido benefício de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez ao segurado cuja doença que 

motiva o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, 

exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da 

doença ou lesão. 4. O laudo pericial (fls. 138/148) demonstra que a parte 

autora é portadora de hérnia discal lombar, acarretando em incapacidade 

total e temporária para o trabalho. Ainda de acordo com o referido laudo, a 

data de início da incapacidade laborativa remonta a 06/02/2015 (quesito 

"g" - fls. 142). Entretanto, o CNIS (fls. 43/44) revela que o demandante 

recebeu auxílio-doença até 21/09/2012, sendo esta sua última 

movimentação previdenciária, mantendo vínculo com a autarquia 

previdenciária somente até 15/11/2013 (art. 15, § 4º da Lei 8.213/91). 

Dessa forma, restando comprovado nos autos que a incapacidade teve 

início depois de transcorrido o período de graça, incabível a concessão do 

benefício por perda da qualidade de segurada à época em que verificada 

a limitação para o trabalho. 5. As provas produzidas no feito não foram 

suficientes para a comprovação da qualidade de segurada da parte 

autora, mesmo tendo sido considerada a compreensão quanto à ausência 

de perda desta condição nas hipóteses em que o trabalhador deixa de 

exercer atividade remunerada por conta do acometimento ou agravamento 

da patologia incapacitante, bem assim pela cessação do período de graça. 

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos 

reais), a serem pagos pela parte autora ao INSS, ficando suspensa a 

execução deste comando por força da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98, §3º do NCPC. 7. Apelação do INSS e remessa oficial, 

tida por interposta, providas.A Turma, por unanimidade, deu provimento à 

apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta.

(ACORDAO 00389812520164019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:26/01/2018 

PAGINA:.)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte do autor, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no art. 85, § 

8º, do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de 

exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados à fl. 58 em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 
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presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112600 Nr: 1107-04.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Bazaglia Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT. 5736/0

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT 

movida por WILIAN BAZAGLIA BENTO em desfavor da TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A.

A parte requerente alega em sua inicial que, em decorrência de acidente 

de trânsito, ficou inválido, resultando incapaz para as ocupações 

habituais, não podendo mais praticar as atividades do dia-a-dia, nem 

tampouco para as atividades laborativas, fazendo “jus” à indenização 

securitária DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais).

Juntou documentos (fls. 5/13).

Citada, a requerida apresentou contestação de fls. 20/74.

Não houve impugnação por parte do autor (fl. 81).

Em seguida, o feito foi saneado, afastando-se as preliminares, ocasião em 

que foi deferida a realização de prova pericial (fls. 83/84).

O laudo médico-pericial foi apresentado às fls. 105/108.

A parte requerida manifestou-se acerca do laudo às fls. 112/118.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor pleiteia que a 

ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Pois bem.

A Lei Federal nº 6.194/1974 estabelece diretrizes quanto à obrigação de 

indenizar das seguradoras:

Art. 3.º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada:

a) (revogada);

b) (revogada);

c) (revogada);

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente; e

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à 

vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas.

Noutras palavras, o DPVAT garante o direito de indenização às vítimas de 

acidentes de trânsito, por morte e invalidez permanente total ou parcial, 

além do reembolso das despesas médicas e hospitalares.

No caso em apreço, verifica-se que o laudo médico-pericial acostado às 

fls. 105/108 concluiu que o autor apresenta deambulação claudicante, com 

presença de atrofia muscular. Além disso, apresenta desvio de eixo no 

tornozelo esquerdo, com desvio também do pé esquerdo, bem como 

encurtamento do membro inferior esquerdo em relação ao membro inferior 

direito.

Pelas hipóteses apresentadas, então, ressai dos autos e da prova já 

produzida que o autor faz “jus” ao recebimento do prêmio objeto do seguro 

obrigatório, na proporcionalidade indicada pela expert, ou seja, 75% 

(setenta e cinco por cento).

Nas ações em que se objetiva o recebimento de indenizações em virtude 

de invalidez decorrente de enfermidade, moléstia grave ou de acidentes, a 

convicção do juízo, via de regra, será amparada na prova pericial. O 

pedido só teria procedência se, portanto, fosse comprovado o dano 

causado à vítima, o que de fato ocorreu.

É neste sentido o trecho do voto da Desembargadora Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, no julgamento do recurso de apelação nº 

53.859/2012, em 12 de dezembro de 2012:

Para que seja concedida a indenização exige-se a comprovação da 

invalidez permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74, o que não 

ocorreu no caso em testilha.

Na hipótese dos autos, não poderia o autor pleitear a integralidade da 

indenização prevista na legislação para os casos de invalidez 

permanente.

Desta maneira, não se mostra devido o pagamento da indenização, 

porquanto não está configurada a impossibilidade permanente do autor de 

voltar a laborar, em função das sequelas sofridas com o acidente de 

trânsito noticiado.

(TJMT, Ap 53859/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/12/2012, Data da 

publicação no DJE 11/01/2013).

Assim, infere-se que o autor possui direito ao recebimento do referido 

seguro, haja vista estar presentes os requisitos exigidos para obtenção 

do direito ora pleiteado.

Se o valor máximo da indenização pelo acidente de trânsito é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 75% de 70% de R$ 13.500,00 = 

R$ 7.087,50. Logo, deduzindo o valor recebido na seara administrativa, a 

parte autora tem o direito de receber o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Logo, uma vez satisfeitas às exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 

6.194/74.

Pelo exposto e estando presentes os requisitos ensejadores para o 

recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a condenar a parte 

requerida ao pagamento do montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao percentual de 

invalidez permanente aferido pelo perito do Juízo.

Tal valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o 

sinistro. O valor também deverá ser acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 

43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 

86, parágrafo único, do NCPC), CONDENO a ré ao pagamento de custas, 

despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais fixo em 

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a 

IV, do NCPC.

 Considerando que os honorários periciais já se encontram depositados 

em Juízo, conforme se vê à fl. 96, EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

do referido valor em favor do médico-perito nomeado nos autos (fl. 92).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 45930 Nr: 2557-60.2008.811.0013

 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): Newton de Freitas Miotto, Helio José Garcia 

Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Santos Malhado - 

OAB:15140 OAB/MT, Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro - 

OAB:15074 OAB/MT, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5.985/MT, 

Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Certifico para os devidos fins que, com o amparo ao prov. 56/2007 - CGJ 

procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seus advogados, 
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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), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150669 Nr: 8311-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C MAGISTRI & CIA LTDA - ME, MAYCON 

HENING BRITO DA SILVA, eder carlos magistri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho 

os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85730 Nr: 3347-68.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clementina Messias de Oliveira, Maria de 

Lourdes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6.173, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho 

os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130608 Nr: 8412-39.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, 

ZUMACH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Longo de Souza - 

OAB:24.110- ES, Fernanda Rafare Correa Barreto - OAB:29497, LUIZ 

MONICO COMERIO - OAB:10844, Sueli Lourenço Arantes de 

Oliveira. - OAB:23.736-B, Tiffany Tofano Monteiro - OAB:OAB/ES 

21385

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme o provimento 

56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para apresentar as Alegações 

Finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159014 Nr: 12433-24.2017.811.0013

 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: David de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda, 

Odailton Carvalho Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DE PAULA - 

OAB:229564, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com 

espeque no art. 487, inciso I, do NCPC.Em decorrência do princípio da 

causalidade, condeno a parte autora no pagamento das custas e taxas 

judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) em prol dos causídicos de cada um dos 

requeridos, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando 

a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do 

art. 98, §3°, do NCPC.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133659 Nr: 751-72.2017.811.0013

 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: Lucimar Barretos Santos Teixeira

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora LUCIMAR BARRETOS SANTOS, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data do indeferimento administrativo, qual seja, 29 de março de 2016 (fl. 

25). .b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial, qual seja, 17 de maio de 2018 (fls. 64/67), inclusive, com 

direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional.c) ENCERRAR 

a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados à fl. 51 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração 

a natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE 

os autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC..PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161788 Nr: 1216-47.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a convocação desse magistrado para participar do 

Workshop “Justiça Multiportas”, conforme Ofício em anexo, que será 

realizado no dia 14 de agosto de 2018, bem como o afastamento nos dias 

13 e 15 de agosto para o deslocamento até a Capital do Estado, DOU POR 

PREJUDICADA a realização da audiência anteriormente designada nos 

autos.

Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia 4 de setembro de 2018, às 14h30min.

DETERMINO, com urgência, o recolhimento dos mandados expedidos.

INTIMEM-SE.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86923 Nr: 4599-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSR, VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FRANÇA DA SILVA 

SANTOS - OAB:18306/O

 Autos do processo nº. 4599-09.2013.811.0013

Cód. nº. 86923

Vistos.

Acerca do pedido de prisão civil do executado formulado às fls. 54/55, 

COLHA-SE manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise.

Pontes e Lacerda, 18 de março de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86923 Nr: 4599-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSR, VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FRANÇA DA SILVA 

SANTOS - OAB:18306/O

 Autos do processo nº 4599-09.2013.811.0013

Código nº 86923

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela exequente, por meio da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, em cujo bojo se requer a decretação 

da prisão civil do executado Nicégio Balduíno dos Reis.

A esse respeito, a prisão civil pelo inadimplemento voluntário e 

inescusável de obrigação alimentícia é autorizada expressamente pelo 

ordenamento pátrio, de acordo com o que se infere da leitura do art. 5º, 

LXVII, da Constituição da República:

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:

(...)

LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel;

(...)

Assim, infere-se dos autos que o presente caso se amolda ao que estatui 

a norma constitucional, uma vez que o executado, não obstante tenha sido 

citado pessoalmente à fl. 15, não trouxe aos autos comprovante de 

pagamento dos alimentos em atraso, nem provou que o fez ou justificou a 

impossibilidade de fazê-lo.

Isto posto, nos termos do art. 911 c/c art. 528, § 3º, do NCPC, bem como 

do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, DECRETO a prisão civil de 

NICÉGIO BALDUÍNO DOS REIS, devidamente qualificado nos autos, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias ou até que efetue o pagamento do valor devido – 

o que ocorrer primeiro.

Decorrido o prazo de vigência da prisão, ora assinalado em 30 (trinta) 

dias, o executado deverá ser posto em liberdade independente de nova 

ordem judicial, sob pena de responsabilidade.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão e ALIMENTE-SE o Banco 

Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, observando-se o disposto nos arts. 911, parágrafo único, e 528, § 

3º, DETERMINO que seja protestado o título que consubstancia a presente 

execução, no prazo de 5 (cinco) dias.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Por fim, DÊ-SE VISTA dos autos à Defensoria Pública a fim de que requeira 

o que entender cabível.

Pontes e Lacerda, 19 de abril de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86923 Nr: 4599-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSR, VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FRANÇA DA SILVA 

SANTOS - OAB:18306/O

 Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, 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 e, 

consequentemente, REVOGO a decisão que decretou a prisão civil do 

requerido.De outro lado, RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido nos 

autos, com urgência e independentemente de cumprimento [fl. 

41].PROCEDA-SE a exclusão do cadastro do mandado de prisão do Banco 

Nacional de Mandados do CNJ [fl. 51].ATRIBUO a presente decisão força 

de alvará de soltura. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e PROCEDA-SE às baixas na distribuição, 

REMETENDO-SE o feito ao arquivo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86923 Nr: 4599-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSR, VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FRANÇA DA SILVA 

SANTOS - OAB:18306/O

 Autos do processo nº. 4599-09.2013.811.0013

Cód. nº. 86923

Vistos.

REMETA-SE o feito à contadoria do juízo a fim de que seja apresentada 

memória do valor em execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Na sequência, DÊ-SE VISTA dos autos à Defensoria Pública para 

manifestação em 10 (dez) dias e, por fim, COLHA-SE parecer do Ministério 

Público, que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 

178, II, do NCPC), pelo prazo legal.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 17 de fevereiro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145439 Nr: 5879-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdOM, ANdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Vistos.

Em observância ao teor da informação prestada à fl. 104 (ref. 64), 

NOMEIO para patrocinar a defesa do representado Adriano Nunes da Silva 

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 
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diploma legislativo).

Por consequência, DÊ-SE VISTA dos autos à referida instituição, a fim de 

que apresente, no prazo legal, memoriais em nome de Adriano Nunes da 

Silva.

Ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para sentença.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143602 Nr: 5058-69.2017.811.0013

 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: Adriele Silveira Leocadio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

à autora ANDRIELE SILVEIRA LEOCADIO, devidamente qualificada nos 

autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no 

país, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo, qual seja, 31 de outubro de 2013 (fl. 42)., CONDENO a 

autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 

85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei 

Estadual nº 7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de 

requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários 

periciais fixados às fls. 45/46 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.Em não havendo recurso voluntário e levando-se em 

consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, 

REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

em reexame necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do 

art. 496, I, do NCPC.Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, 

estes são os dados da implantação dos benefícios: (i) nome da segurada: 

ANDRIELE SILVEIRA LEOCADIO; (ii) benefício concedido: BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO DEFICIENTE; (iii) renda 

mensal atual: 100% (CEM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO; (iv) data de 

início do benefício (DIB): 31 DE OUTUBRO DE 2013; (v) renda mensal inicial 

(RMI): FIXADA JUDICIALMENTE; (vi) data do início do pagamento: NÃO SE 

APLICA.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149157 Nr: 7501-90.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BORGES REGO,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por MARIA JOSÉ BORGES 

REGO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 13/21.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 27/54.

A réplica foi trazida às fls. 56/61.

Mais adiante, o laudo pericial foi anexado às fls. 71/75.

Manifestou a autora às fls. 79/80, concordando com a conclusão do laudo 

pericial realizado nos autos, bem como requereu a antecipação da tutela.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido à 

segurada, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 71/75, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade 

parcial e permanente para as atividades laborais.

 Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles 

que se encontra em situação assemelhada a da autora, em consonância 

com o resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente 

oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR RURAL/URBANO. INCAPACIDADE PARCIAL E 

PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA.

 1. Não se conhece de agravo retido quando a parte não reitera o pedido 

nas razões ou nas contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do CPC, Lei 

5869/73).

 2. A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor 

incerto a condenação imposta ao INSS.

 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e 

permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o período 

de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

 5. A qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta 

recuperação da capacidade laborativa.

 6. Comprovada a incapacidade parcial e permanente da parte autora para 

o exercício da sua atividade laboral, constatada por laudo médico pericial e 

não havendo nos autos elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte 

autora ao benefício previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em 

de aposentadoria por invalidez.

 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora decorrentes 

da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos (grau de 

escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), bem como 

o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de esforços físicos 

se mostra inerente à atividade, permitem seguramente concluir pela sua 

incapacidade total e permanente para atividade laboral, não sendo 

razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se reabilitar 

para o trabalho.

 8. O termo inicial será a data do requerimento administrativo para o 

auxílio-doença (art. 43, da Lei 8.213/91), com conversão em 

aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial.

 9. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em 

vigor da lei nº 11.960/2009.
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 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960/09.

 11. Presentes os requisitos exigidos no art. 296 do NCPC (Lei 

13105/2015), fica assegura a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.

 12. Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d a .  ( A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º  A C 

0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”.

Trocando em miúdos, no que tange a qualidade de segurada obrigatória da 

autora, vislumbra-se que ela teve seu benefício auxílio doença cessado 

em 8 de janeiro de 2015 (fl. 54). Neste sentido, manteve-se sua qualidade 

perante a autarquia nos doze meses seguintes, ou seja, finalizando-se em 

8 de janeiro de 2016, de acordo com art. 15, II, da Lei 8.213/1991. Desta 

maneira, verifica-se que a autora requereu o benefício após o período de 

graça.

No entanto, verifica-se que a autora, no momento, é beneficiária do 

amparo social ao idoso, conforme extrato do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais-CNIS à fl. 54, benefício esse que desfruta desde o 

dia 22 de novembro de 2016, oportunidade em que a autora obteve 

novamente a qualidade de segurada, nos termos do art. 15, I, da Lei 

8.213/1991. Desta forma, a autora comprovou os requisitos necessários 

para a concessão do benefício.

Vale ressaltar ainda, que o amparo social não pode ser acumulado com 

qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo 

os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória 

(art. 20, § 4º da Lei 8.742/1993), de modo que, o auxílio doença e sua 

conversão para aposentadoria por invalidez é mais benéfica à autora, o 

benefício assistencial atualmente recebido por ela deve ser revogado, 

dando lugar ao benefício ora concedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:

a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da MARIA JOSÉ 

BORGES REGO, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da citação, qual 

seja, 24 de agosto de 2017 (fl. 26), a partir de quando cessará o benefício 

assistencial de prestação continuada a que fazia jus, considerando a sua 

inacumulabilidade, consoante redação do art. 74, II, da Lei nº 8.213/1991 

promovida pela Lei nº 9.528/1997. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997.

b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO 

DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da 

apresentação do laudo pericial, qual seja, 21 de junho de 2018 (fls. 71/75), 

inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. 

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados às fls. 24/25 em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a 

natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da segurada: MARIA JOSÉ BORGES 

REGO; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de contribuição; data da citação: 24 

de agosto de 2017; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da apresentação 

do laudo pericial: 21 de junho de 2018.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149123 Nr: 7485-39.2017.811.0013

 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: REGINA SOARES DE FARIA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REGINA SOARES DE FARIA PAIXÃO, devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, alegando possuir doença que a incapacita total e 

permanentemente para o desenvolvimento das atividades laborais.

Carreou à inicial os documentos de fls. 12/20.

Citado, o réu apresentou contestação às fls. 26/58.

A réplica foi trazida às fls. 60/65.

Submetida à perícia médica, o laudo pericial foi juntado às fls. 74/78.

A autora apresentou manifestação sobre o laudo às fls. 84/86 e o réu, a 

despeito de ter sido devidamente intimado, não ofertou suas alegações 

finais (“vide” certidão de fl. 83).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é pago em decorrência 

de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei 

não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em 

que o segurado dele necessite, de modo que representa a efetivação do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de recuperação 

para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetida à 

segurada, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria.

No laudo pericial de fls. 74/78, deixou-se consignado nas respostas aos 
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quesitos endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade 

parcial e temporária para as atividades laborais. Nesse aspecto, embora o 

laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, 

reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior 

grau de imparcialidade de que se reveste, conforme já mencionado 

anteriormente.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles 

que se encontra em situação assemelhada à da autora, em consonância 

com o resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente 

oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. SEGURADO 

SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. CONSECTÁRIOS.

1. Não ocorre cerceamento de defesa se o autor não logra obter a 

realização de exame complementar, mas o laudo atesta com clareza a 

existência de incapacidade, embora parcial.

2. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91.

3. O laudo pericial é claro e convincente quanto à existência de 

incapacidade para a atividade habitual do segurado, de forma que foram 

atendidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença, que deve ser 

restabelecido desde a data da cessação indevida.

4. Não é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado que for 

considerado suscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 

8.213/91.

5. O valor do benefício deve ser estabelecido pelo INSS, a exemplo do 

anteriormente percebido pelo autor, observando-se o critério legal, nos 

termos dos arts. 29 e 61 da Lei 8213/91. Não há a necessidade de 

comprovação dos salários de contribuição, uma vez que estes já estão 

registrados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais.

6. Aplica-se a Lei 11.960/2009 às parcelas em atraso a partir da sua 

edição no que tange aos juros de mora, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Em relação à 

correção monetária, deve ser aplicado o INPC por se tratar de matéria 

previdenciária, em face do art. 41-A da Lei 8.213/91 e da ADI 4.357/DF, 

que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009.

7. A fixação da verba honorária em valor fixo nominal nem sempre atende 

ao comando do art. 20 do CPC, ou remunera adequadamente os serviços 

do profissional, devendo, neste caso, ser fixada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, observada a limitação da base de cálculo 

recomendada pela Súmula 111 do STJ.

8. Apelação parcialmente provida. Remessa oficial a que se dá parcial 

provimento.

 (TRF1, AC 0004620-02.2006.4.01.3809/MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 p.4822 de 05/02/2016)

(sem destaque no original)

Trocando em miúdos, a última contribuição efetuada pela autora foi no dia 

30 de abril de 2017 (fl. 57), sendo que, o pedido do benefício realizado 

administrativamente foi requerido na data de 20 de abril de 2017 (fl. 20), 

sendo assim, a condição de segurada da autora foi comprovada.

Destarte, considerando que a autora comprovou os requisitos 

necessários para a concessão do benefício, a implantação é medida que 

se impõe.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na 

inicial, o fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do 

NCPC, para o fim de CONCEDER o benefício de auxílio-doença à autora 

REGINA SOARES DE FARIA PAIXÃO, devidamente qualificada nos autos, 

no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 20 de abril de 2017 (fl. 20) e enquanto perdurar a incapacidade, 

devendo ser a autora submetida a nova perícia médica realizada em sede 

administrativa, sob regular processo administrativo, ou judicial, que o 

considere irrecuperável (quando o benefício poderá ser convertido em 

aposentadoria por invalidez) ou habilitado para o desempenho de nova 

atividade que lhe garanta subsistência.

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

INDEFIRO o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade da autora, 

aferida pericialmente, detém natureza parcial e temporária (“vide” laudo de 

fls. 74/78).

Outrossim, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões 

da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados às fls. 23/24 em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a 

natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação do benefício: (i) nome da segurada: REGINA SOARES DE 

FARIA PAIXÃO; (ii) benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA; (iii) renda 

mensal atual: 91% (NOVENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO DE 

CONTRIBUIÇÃO; (iv) data de início do benefício (DIB): 20 DE ABRIL DE 

2017; (v) renda mensal inicial (RMI): A SER CALCULADA PELO INSS; (vi) 

data do início do pagamento: NÃO SE APLICA.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153822 Nr: 9811-69.2017.811.0013

 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: Evaito Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97596 Nr: 1053-72.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES MAIS UM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. V. P Eufrasio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA NUNES 

ALVAREZ - OAB:280238
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53209 Nr: 4547-52.2009.811.0013

 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: Mato Grosso Leilões Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariovaldo Barbosa Santos Filho, Yzolda 

Aparecida Lemes Soares, Plínio Rocha Aguiar, Clarismundo Gonçalves 

Pereira, Fazenda Morro Branco/Fazenda San Valentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14.305, Fabrício Torbay Gorayeb - OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, GEOVANE MENDONÇA DE FREITAS - OAB:, Marcelo 

Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, WANESSA MORAIS SANTOS 

- OAB:19453/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLARISMUNDO GONÇALVES PEREIRA, 

Cpf: 41861957149, brasileiro(a), pecuarista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: In primo loco, faça-se consta, que o requerente 

vendeu, na data de 12/07/2009 a quantia de 307 (trezentos e sete) 

cabeças de bovinos ao requerido.Acordou-se,então, que a dívida, no 

valor de R$191.896,08 (cento e noventa e um mil, novecentos e oitenta e 

seis reais e oito centavos) seria representada por cheques, nos valores 

de R$ 25.200,00, R$23.598,00, R$20.493,00, R$ 24.804,00, R$15.264,00 e 

R$75.243,00, a vencer-se no dia 14/08/2009, todos de emissão do Sr. 

Ariovaldo Barbosa Santos filho e Yzolda Aparecida Lemes Soares, que ao 

final foram todos devolvidos por alínea 11, “insuficiência de fundos” 

conforme documentos anexos. Na verdade Execelência, o Sr.Ariovaldo, 

adquiriu estes animais diretamente nos leilões realizados pela requerente, 

como já havia feito em outras ocasiões, se apresentando como comprador 

de diversos invernistas da região de Cáceres-MT.Entretanto, após 

concretizado o negócio, os bovinos foram transportados para Região de 

Cáceres, dando entradas nas propriedades dos Senhores Laudelino Luiz 

Ferreira – Estância Ferreira, Senhor Ilson Ribeiro da Silva – Sitio Santa 

Rita, Senhor Plinio Rocha Aguiar – Fazenda Porto Alegre, - e Senhora 

Mariana Tolon – Fazenda Marimbondo. Registra-se nesse momento que 

toda documentação emitia pela leiloeiras foram formalmente solicitadas, 

mas como se trata a presente questão de um estelionato de grande vulto, 

todos os envolvidos temem a responsabilidade e se esquivam de fornecer, 

mas em conversas recentes, por informações de terceiros, ocorreu nova 

transferência junto ao INDEA/MT, e desta vez o gado saiu da ficha do 

senhor Plinio para a Fazenda Laço de Ouro, em nome de Clarismundo 

Gonçalves Ferreira, mas na realidade, o destino do gado foi outro, ou seja, 

a Fazenda San Valentin, localizada na cidade de Pontes e Lacerda-MT, de 

propriedade do “ Grupo Morro Branco”.

Despacho/Decisão: Autos do processo nº 4547-52.2009.811.0013Código 

nº 53209Vistos.DEFIRO o pedido de citação por edital do executado 

Clarismundo Gonçalves Pereira na forma do art. 246, IV, do Novo Código 

de Processo Civil.Decorrido o prazo de citação e havendo manifestação, 

tornem os autos conclusos.Caso decorra o prazo “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC, 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.Pontes e Lacerda, 4 de junho de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 07 de junho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99045 Nr: 1667-77.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE PEREIRA MAIA EZEQUIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o 

fazendo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

o fim de CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez à autora 

ELIENE PEREIRA MAIA EZEQUIEL, devidamente qualificada nos autos, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário de contribuição, cujo termo “a 

quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo do pedido, 

qual seja, 19 de março de 2015 (fl. 12).O pagamento retroativo deve ser 

feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré 

ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Em não havendo recurso voluntário 

e levando-se em consideração a natureza ilíquida da sentença 

condenatória ora proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, em reexame necessário, em observância à 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.Nos termos dos arts. 

1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da implantação dos 

benefícios: (i) nome da segurada: ELIENE PEREIRA MAIA EZEQUIEL; (ii) 

benefício concedido: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; (iii) renda mensal 

atual: 100% (CEM POR CENTO) DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO; (iv) data 

de início do benefício (DIB): 19 DE MARÇO DE 2015; (v) renda mensal 

inicial (RMI): A SER CALCULADA PELO INSS; (vi) data do início do 

pagamento: NÃO SE APLICA.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113245 Nr: 1333-09.2016.811.0013

 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 ESTELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em benefício da 

parte autora MARIA ESTELA RIBEIRO, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário benefício, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação do benefício, qual seja, 25 de maio de 2015 (fl. 19). b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial, qual seja, 26 de abril de 2018 (fls. 52/55), inclusive, com 

direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. c) ENCERRAR 

a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 
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do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados à fl. 36 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração 

a natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE 

os autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC..PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144942 Nr: 5675-29.2017.811.0013

 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: HUGO SEBASTIÃO PACHURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como dos honorários de advogado, estes fixados no 

patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do 

NCPC. Tais verbas, entretanto, ficam isentas de exigibilidade, na forma do 

art. 98, § 3º, do NCPC, haja vista o deferimento das benesses da 

assistência judiciária gratuita (fl. 21).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE as 

partes.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128577 Nr: 7475-29.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LIBANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta 

por BENEDITA LIBANO DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 16/36.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 44/60.

A réplica foi trazida às fls. 61/69.

Laudo pericial anexado às fls. 96/100.

Em decisão proferida à fl. 110, foi determinado que a autora apresentasse 

o indeferimento administrativo. Mais adiante, o comando judicial foi 

atendido às fls. 120/122.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará como 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetida à 

segurada, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 96/100, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade total 

e permanente para as atividades laborais.

 Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles 

que se encontra em situação assemelhada à da autora, em consonância 

com o resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente 

oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ABATIMENTO VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. Nos moldes do 

entendimento jurisprudencial dominante, é prescindível a provocação 

administrativa antes do manejo da via judicial nas ações em que se pleiteia 

benefício previdenciário. Ressalva do entendimento pessoal do relator. 3. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. 

Cumpridos o requisito da carência e qualidade de segurado: 

restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 17.04.1997 a 17.06.1997 - 

fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e permanente (paciente vítima 

de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), devida a aposentadoria por 

invalidez a contar da cessação administrativa do auxílio-doença, 

respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à Autarquia 

Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas pela via 

administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância com vistas 

a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa, 

ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) correção 

monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do benefício, 

nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. Apelação 

desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7).

 (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª TURMA DO 

TRF DA 1ª REGIÃO, REL. FRANCISCO DE ASSIS BETTI. J. 24.09.2014, 

UNÂNIME, E-DJF1 08.10.2014)”.

Além do mais, a condição de segurada da autora, em que pese ter sido 

fundamento de defesa alegado na contestação, encontra-se superada 

uma vez que a própria autarquia já havia concedido administrativamente o 

benefício pleiteado, o qual cessou apenas em decorrência da suposta 

recuperação dele para o desempenho de atividades laborais (“vide” fl. 49).

Trocando em miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o 

benefício pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, a 

autora, dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, 

condição de segurada, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. 

A cessação administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, 

apenas decorreu da suposta recuperação da segurada, fato que foi 

afastado por força da perícia judicial realizada nos autos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:

a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte autora 

BENEDITA LIBANO DA SILVA, no valor de 100% (cem por cento) do 
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salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício, qual seja, 20 de novembro de 2015 (fl. 49). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial, qual seja, 5 de março de 2018 (fls. 96/100), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC.

Outrossim, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões 

da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a 

natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da segurada: BENEDITA LIBANO DA 

SILVA; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 100% (cem 

por cento) do salário mínimo; data da cessação do benefício: 20 de 

novembro de 2015; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário mínimo; da data da apresentação do 

laudo pericial: 5 de março de 2018.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153115 Nr: 9456-59.2017.811.0013

 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: Gerson Xavier Nepomuceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta 

por GERSON XAVIER NEPOMUCENO contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 6/54.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 60/71.

A réplica foi apresentada às 75/77.

Laudo pericial anexado às fls. 86/89.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará como 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 86/89, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que o autor padece de incapacidade total 

e permanente para as atividades laborais.

 Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles 

que se encontra em situação assemelhada à do autor, em consonância 

com o resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente 

oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ABATIMENTO VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. Nos moldes do 

entendimento jurisprudencial dominante, é prescindível a provocação 

administrativa antes do manejo da via judicial nas ações em que se pleiteia 

benefício previdenciário. Ressalva do entendimento pessoal do relator. 3. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. 

Cumpridos o requisito da carência e qualidade de segurado: 

restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 17.04.1997 a 17.06.1997 - 

fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e permanente (paciente vítima 

de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), devida a aposentadoria por 

invalidez a contar da cessação administrativa do auxílio-doença, 

respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à Autarquia 

Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas pela via 

administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância com vistas 

a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa, 

ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) correção 

monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do benefício, 

nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. Apelação 

desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7).

 (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª TURMA DO 

TRF DA 1ª REGIÃO, REL. FRANCISCO DE ASSIS BETTI. J. 24.09.2014, 

UNÂNIME, E-DJF1 08.10.2014)”.

Além do mais, a condição de segurado do autor, em que pese ter sido 

fundamento de defesa alegado na contestação, encontra-se superada 
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uma vez que a própria autarquia já havia concedido administrativamente o 

benefício pleiteado, o qual cessou apenas em decorrência da suposta 

recuperação dele para o desempenho de atividades laborais (“vide” fl. 12).

Trocando em miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o 

benefício pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o 

autor, dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, 

condição de segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. 

A cessação administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, 

apenas decorreu da suposta recuperação do segurado, fato que foi 

afastado por força da perícia judicial realizada nos autos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:

a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte autora 

GERSON XAVIER NEPOMUCENO, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício, qual seja, 12 de setembro de 2017 (fl. 20). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial, qual seja, 26 de abril de 2018, inclusive, com direito à 

percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe 

o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados à fl. 57 em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a 

natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: GERSON XAVIER 

NEPOMUCENO; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário mínimo; data da cessação do benefício: 

12 de setembro de 2017; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário mínimo; da data da apresentação 

do laudo pericial: 26 de abril de 2018.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132076 Nr: 178-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Kimie Ono Maruyama, Mário 

Tadayoshi Maruyama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS GUSTAVO NARDEZ BÔA 

VISTA - OAB:184751/SP, Marco Wild - OAB:188771/SP

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DEFINITIVA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor do ESPÓLIO DE KIMIE ONO MARUYAMA, representado por seu 

inventariante Mario Tadayoshi Maruyama.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme comprovante de depósito às fls. 389/392.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Ademais, DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará, na quantia em dinheiro equivalente a:

I - 20% (vinte por cento) do valor em benefício do LAR DE APOIO À 

CRIANÇA – LAC, CNPJ nº 03.240.045/0001-21, conta corrente nº 1661-6, 

agência nº 3439, da Caixa Econômica Federal;

II - 20% (vinte por cento) do valor em benefício do CONSELHO 

COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PONTES E LACERDA/MT, 

CNPJ nº 24.974.945/0001-72, conta corrente nº 43.147-8, agência nº 

2480-5, do Banco do Brasil;

III - 20% (vinte por cento) do valor em benefício do CENTRO 

ASSISTENCIAL AO IDOSO - IRMÃ AFONSINA, CNPJ nº 

28.612.153/0001-09, conta corrente nº 43.891-X, agência 2480-5, do 

Banco do Brasil;

IV - 20% (vinte por cento) do valor em benefício da ASSOCIAÇÃO 

PONTES LACERDENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS – ALPAS, CNPJ nº 

23.393.436/0001-93, conta nº 1573-3, operação 003, agência 3439, da 

Caixa Econômica Federal e;

V - 20% (vinte por cento) do valor em benefício da ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, CNPJ nº 37.465.622/0001-03, 

conta corrente nº 17.497-1, agência nº 2480-5, do Banco do Brasil.

Outrossim, CONDENO o executado ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias. Sem condenação em honorários, na forma do art. 128, § 5º, II, 

“a”, da Constituição Federal.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 110704 Nr: 353-62.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneil Aquino Moreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120510 Nr: 3781-52.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adauto Fernandes Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156836 Nr: 11233-79.2017.811.0013

 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: Silvania Alves Kloppel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155761 Nr: 10717-59.2017.811.0013

 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: OZEIAS DELFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144263 Nr: 5380-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rodrigues Borges, SAMUEL LIBERTO 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

INTIME-SE o autor, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova a realização dos atos processuais necessários 

ao aperfeiçoamento da citação do correquerido SAMUEL LIBERTO DOS 

REIS, sob pena de extinção parcial do processo sem resolução do mérito.

Com o decurso do prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE e PROMOVAM-SE 

os atos necessários à citação do correquerido mencionado, ou, 

REMETAM-SE os autos à conclusão, caso necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83076 Nr: 455-89.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

507,14 (quinhentos e sete reais e quatorze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 204/206. 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 e R$ 130,29 (cento e trinta reais e vinte e nove centavos) para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 158401 Nr: 12053-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:22734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pela 

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, do seguinte bem apreendido: 01 

veiculo KIA/Sportage EX 2.0 16V flex, aut, cor: branca, PLACA: NZZ 5888, 

CHASSI: KNAPC817BC7279698.

Às fls. 01/14 juntou aos autos comprovantes de que a o veículo 

apreendido é assegurado pela Requerente.

Instado a se manifestar, o Representante do Ministério público foi 

favorável ao pedido.

É o relatório.

Do pedido de restituição.

Segundo o Código de Processo Penal e o Código Penal, a restituição de 

coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se 

a três requisitos cumulativos: demonstração cabal da propriedade do bem 

pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no 

curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão 

(artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 

91, inciso II, do CP).

Em análise dos autos, verifica-se que houve comprovação de que o 

referido veículo foi objeto de contrato de seguro entabulado com a 

Requerente.

Desta feita, considerando o entendimento do Ministério Público, a 

procedência do pedido é medida que se impõe, em consonância com o que 

transluz o art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, nos termos do artigo 120 e parágrafos do Código de 

Processo Penal, determino a restituição a parte requerente do automóvel 

KIA/Sportage EX 2.0 16V flex, aut, cor: branca, PLACA: NZZ 5888, 

CHASSI: KNAPC817BC7279698.

Expeça-se termo de restituição.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 174650 Nr: 6649-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josane da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Desse modo, tornou-se necessária a adequação e/ou disponibilidade de 

pauta, razão por que, excepcionalmente, designo audiência de custódia 

para o dia 02 de agosto de 2018, às 12h40min.Cientifique o(a) Presentante 

do Ministério Público e Defensoria Pública/Defesa Técnica, se 

houver.Remetam as cópias necessárias à comunicação do ato.Cumpra-se 
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expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 163807 Nr: 2082-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado dativo apresente as 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 95975 Nr: 330-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rolzedir Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos etc.

I. Considerando as ocorrências anteriores, CANCELO a solenidade e 

DETERMINO que o advogado Amir Osvando Franco seja intimado para que 

apresente novo endereço de seu cliente, no prazo de até 05 dias. 

Apresentado o endereço ou havendo inércia, fato que deverá ser 

certificado nos autos, volvam-me conclusos para deliberação.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 90934 Nr: 2545-36.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Silva Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 74, DETERMINO a intimação 

pessoal do denunciado WELITON SILVA FERNANDES para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, devendo o sr. meirinho atestar tais conjunturas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 90222 Nr: 1975-50.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Ademais, DETERMINO a elaboração de novo cálculo de unificação das 

penas, com a consequente a remessa dos autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 89993 Nr: 1773-73.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir da Silva Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304/MT.

 Vistos.

I- Designo audiência admonitória para o dia 20 de setembro de 2018, às 

16h00min, para readequação das condições de cumprimento de pena no 

regime semiaberto, por questões de peculiaridades no cumprimento de 

pena nesta comarca.

II- Intime-se o recuperando, advertindo-o que até a realização da audiência 

deverá cumprir as condições já impostas no outro juízo.

III- Elabore-se cálculo atualizado de pena.

IV- Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

IV- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 83464 Nr: 867-20.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de WELINTON SILVA 

TORRES, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória do 

Estado, com fulcro nos artigos 110, caput, art. 112, inciso I, c/c art. 109, 

inciso III, todos do Código Penal.A presente decisão alcança, como é de lei, 

a pena de multa.Ainda, revogo o mandado de prisão expedido em 

desfavor do reeducando existente nestes autos (fls. 127).Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 83437 Nr: 839-52.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Taparo Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Martins de Oliveira - 

OAB:OAB/SP 109.633

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 105, DETERMINO o perdimento da 

fiança recolhida (fls. 16) no valor de R$ 1.000,00 em favor da Casa Lar 

desta Comarca, devendo a Secretária providenciar o necessário para 

cumprimento desta decisão.

Oficie-se a referida instituição, na pessoa de seu responsável legal do 

teor da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144270 Nr: 5387-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneias Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos.

 Trata-se de EXECUTIVO DE PENA instaurado em desfavor do reeducando 

Eneias José da Silva, condenado a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão, em regime inicial fechado.

 À ref. 48, a i. Defesa do recuperando aportou aos autos pedido, trazendo 

para conhecimento a decisão contida no Acordão que reformou a pena 

imposta na Ação Penal que deu origem à este Executivo.

 Verifica-se que, a pena foi redimensionada para 02 (dois) anos, 11 

(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, a 

serem cumpridos no regime inicial semiaberto, o que torna a prisão do 

reeducando incompatível com o referido regime, razão pela qual, 

DETERMINO seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do 
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recuperando, devendo ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se 

por outro motivo deva permanecer preso.

 Ademais, DETERMINO a elaboração de Guia Definitiva, devendo a 

Secretaria atentar-se ao redimensionamento da pena imposta, 

posteriormente, remetam os autos, para ciência e manifestação no prazo 

de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – 

Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao representante 

do Ministério Público, que figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa 

ação e tem como atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da 

pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, 

de 2008 -, cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º.

Após isso, volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 91316 Nr: 2863-19.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo dos Santos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentar memoriais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE TEREZA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença sob 

pena de multa.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-46.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000049-46.2016.8.11.0013. REQUERENTE: BARBARA MANETTI 

SENHORINHO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Intimação da parte promovente para que se manifeste acerca do valor 

depositado. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-46.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000049-46.2016.8.11.0013. REQUERENTE: BARBARA MANETTI 

SENHORINHO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Intimação da parte promovente para que se manifeste acerca do valor 

depositado. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000022-29.2017.8.11.0013 REQUERENTE: JOAO RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Certificado o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 3 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora do inteiro teor do despacho, que 

segue: DESPACHO Numero do Processo: 1000634-30.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: NILSON VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: RUI DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000245-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 
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(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

11/11/2018 às 13h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-86.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO)

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010743-86.2015.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE ELIAS PEREIRA 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS, ETC... Face o cumprimento da obrigação 

informada, conforme petição nos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com fulcro no art.924, II do CPC. PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MIGUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000271-43.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUCIA MIGUEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC... Face o 

cumprimento da obrigação informada, conforme petição nos autos, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. PRI. Arquive-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais 

Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-89.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010359-89.2016.8.11.0013. REQUERENTE: BENEDITO BRAGA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Recebo os Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros 

pela parte embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que 

um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que 

os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos, vez que decorrente 

os pagamento indevidos do mesmo evento danoso. Posto isto acolho os 

Embargos Declaratórios para que, integrando a sentença, condenar o 

promovido ao pagamento em dobro também dos meses de abril/2016 á 

novembro/2016, perfazendo a quantia de R$ 517,25 (quinhentos e 

dezessete reais e vinte e cinco centavos), que de forma DOBRADA 

equivalem ao montante de R$ 1.034,50 (mil trinta e quatro reais e cinquenta 

centavos). Intime-se. Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 3 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PAULINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 

autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Na 

seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para conciliação e 

citação do réu para, querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e 

Cumpra-se.Cumpra-se.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001211-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZALINO TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001211-08.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IZALINO TOMAZ DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, atenho-me à 

preliminar levantada no bojo contestatório, arguiu ainda a preliminar de 

falta de interesse de agir, mas tal preliminar se confunde com o mérito e 

como tal será analisada. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas as preliminares suscitadas passo à análise do mérito. Os 

pedidos da parte autora são procedentes. Versam os autos sobre AÇÃO 

DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por IZALINO TOMAZ DA SILVA, devidamente 

qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA. Aduziu a parte autora em suas razões iniciais que 

possui uma obstrução vascular cardíaca, obtendo como diagnóstico as 

mazelas Angina Pectoris (CID I.20), Estenose da valva aórtica (CID I.35,0) 

e Doença Cardíaca Hipertensiva (CID I.11), conforme relatório médico, 

anexo, elaborado pelo Dr. Edair de Alcantra Corrêa (CRM/MT 5688). 

Assim, por conta do alto custo do tratamento, alegou não possui 

condições financeiras para custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a presente 

demanda para obrigar que o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Pontes e Lacerda custeiem o tratamento cirúrgico em questão. Diante das 

alegações iniciais foi deferida a tutela de urgência ora pleiteada, para 

determinar que os réus: (...)Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinar ao Estado de Mato 

Grosso providencie, em 5 dias, tratamento cirúrgico de Revascularização 

Miocárdica + Troca Valvular, bem como outros procedimentos ou 

tratamentos necessários a preservação da saúde do requerente, devendo 

entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas 

quanto às especificações técnicas, devendo o Município arcar com as 

despesas de traslado e alimentação do paciente e acompanhante. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$500,00 por dia; À análise do pleito exordial se impõe que traga à 

colação alguns dispositivos constitucionais, os quais asseguram a todo 

cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre acesso à saúde. É o caso 

dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 197, 

“caput”, todos da Constituição da República de 1988. Da leitura de tais 

dispositivos, depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à 

saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, posto integrar o mínimo 

existencial, as necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana 

se queda comprometida. Daí que princípios nortes da seguridade social, 

mais especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e 

do atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, 

sendo infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e 

ausência de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do 

c. Supremo Tribunal Federal, em precedente que peço a devida vênia para 

transcrever “in verbis”: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral 

pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos 

constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. 

Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se 

pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, 

entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o 

fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, 

sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade 

solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios o fornecimento 

de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, 

que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e 

tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora 

eleger qual ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, 

amiúde, a obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 
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VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso, 

devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à 

saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e 

organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. O Município de Pontes e Lacerda, aduziu, 

que cumpriria a ordem liminar nos exatos termos. A saúde não se constitui 

em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste 

plano, consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos 

subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente 

da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à 

segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma 

densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. 

Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). 

Sobre o tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O 

cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de 

objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 

196, da CF/88, "A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida inicialmente nos exatos 

termos proferidos, e JULGO PROCEDENTE os pedidos para determinar que 

o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento médico/cirúrgico, bem 

como o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento 

referente à doença que acomete a parte autora IZALINO TOMAZ DA 

SILVA, qual seja, obstrução vascular cardíaca, obtendo como diagnóstico 

as mazelas Angina Pectoris (CID I.20), Estenose da valva aórtica (CID 

I.35,0) e Doença Cardíaca Hipertensiva (CID I.11), enfermidade cujo único 

tratamento consiste em cirurgia (cirurgia de Revascularização Miocárdica 

+ Troca Valvular), bem como outros procedimentos ou tratamentos 

necessários a preservação da saúde da parte requerente, devendo entrar 

em contato com o profissional responsável em caso de dúvidas quanto às 

especificações técnicas, assim como que o MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA forneça os meios necessários de deslocamento, alimentação e 

estadia do autor e de um acompanhante indicado por ele quando da 

realização do tratamento médico ora deferido, sob pena de sequestro das 

verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do 

NCPC). Mantenho a aplicação da multa deferida em liminar, em caso de 

descumprimento. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 27 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-54.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON CLAUDIO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000473-54.2017.8.11.0013. REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: ADELSON CLAUDIO 

DE MORAES Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Depreende-se dos autos a informação de 

que a parte promovida faleceu. Assim, JULGO-O EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.51, VI da Lei 9.099/95. 

Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 
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que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. STEIN EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000282-72.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: M. M. STEIN 

EIRELI - ME VISTOS, ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser 

homologado, e ainda pedido de suspensão do feito. Isto Posto, de acordo 

com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei 

nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as 

partes anexo aos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e em consequência determino a suspensão do feito pelo prazo de 19 

(dezenove meses). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o período de suspensão, não 

havendo manifestação das partes, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000216-92.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO SANTOS SOUSA 

REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. 

CONDENO o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, de 

acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario 

sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELEM MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BUENO DO PRADO OAB - MS16742 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000156-22.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOSELEM MACHADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010140-47.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL S/A-NET CUIABA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010140-47.2014.8.11.0013. EXEQUENTE: TEREZINHA NUNES DOS 

SANTOS EXECUTADO: EMBRATEL S/A-NET CUIABA Vistos etc, 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora as partes tenham habilitado advogado que 

ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 
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interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000828-64.2017.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCISCO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc, Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora as partes tenham habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Em atenção as atuais determinações 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras 

comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de 

galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é 

captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o 

Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório, e determino: 

DETERMINO que a OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos 

verificando eventual litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as 

medidas que entenda necessário. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISDALVA SANXES MERIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000505-59.2017.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCISDALVA SANXES 

MERIAS REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc, Dispensado o Relatório na 

forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o 

procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as 

partes tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se 

manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 
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do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Em atenção as atuais determinações 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras 

comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de 

galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é 

captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o 

Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório, e determino: 

DETERMINO que a OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos 

verificando eventual litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as 

medidas que entenda necessário. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-65.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE KULCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000912-65.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ADAIR JOSE KULCA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc, Dispensado o Relatório na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento 

virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as partes 

tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se manifestar, 

permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a 

extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de prévia 

intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Em atenção as atuais determinações 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras 

comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de 

galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é 

captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o 

Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório, e determino: 

DETERMINO que a OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos 

verificando eventual litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as 

medidas que entenda necessário. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LEANDRO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000914-35.2017.8.11.0013. REQUERENTE: HENRIQUE LEANDRO 

NOGUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc, Dispensado o Relatório na 

forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o 

procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as 

partes tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se 

manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 
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para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Em atenção as atuais determinações 

do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras 

comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de 

galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é 

captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o 

Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório, e determino: 

DETERMINO que a OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos 

verificando eventual litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as 

medidas que entenda necessário. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZIANE GUIMARAES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000041-35.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DEYZIANE GUIMARAES DA 

SILVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA VISTOS, ETC... 

Face o cumprimento da obrigação, diante a informação de que fora 

providenciado o transporte da autora para tratamento médico, e sendo 

este o pedido principal da demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no art.924, II do CPC. PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000256-74.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MAX MORAES OLIVEIRA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A VISTOS, ETC... De acordo com o art. 

487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com Julgamento de Mérito, 

quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do 

Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 

HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as partes em 

audiência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em 

conseqüência Julgo extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NOGUEIRA DA SILVA PIMENTA (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001009-31.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EVA NOGUEIRA DA SILVA 

PIMENTA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. VISTOS, 

ETC... De acordo com o art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo 

com Julgamento de Mérito, quando as partes transigirem. Isto Posto, de 

acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo 

único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado 

entre as partes em audiência, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e em conseqüência Julgo extinto o presente feito com Julgamento 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais 

Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-40.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA FABENI DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO)

KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA OAB - MT0012481A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010414-40.2016.8.11.0013. REQUERENTE: PRICILA FABENI DE JESUS 

REQUERIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO / 

ILEGITIMIDADE PASSIVA A reclamada arguiu a preliminar de PERDA DO 

OBJETO alegando que houve o cancelamento da venda e 

consequentemente o estorno do valor R$ 1.283,14 e, 09/02/2018, mas que 

a efetiva compensação dependeria da empresa titulo do cartão de credito. 

O autor contesta, alegando que não houve qualquer restituição e ainda 

que os descontos mensais no cartão de credito estavam ocorrendo mês a 

mês. Informou na impugnação a contestação que o produto fora entregue 

no final do mês de fevereiro/2018, porem com mais de 60 (sessenta dias 

de atraso referente a data prevista de entrega). No entanto, verifica-se 

que não houve a alegada perda do objeto uma vez que a ação não versa 

apenas sobre a restituição do valor pago pelo produto. Assim, rejeito a 

preliminar. Arguiu ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva também 

rejeito a preliminar, pois conforme também será abordado no mérito, a 

responsabilidade é da empresa que efetua a venda ou fornece o produto. 

Por tanto, sendo que a venda ocorreu diretamente pelo site da empresa ré 

rejeito tal preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões 

preliminares, passo à análise do mérito. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. A 

jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

(negritei). Entendo que, o Poder Judiciário junto com os demais poderes, 

são o sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim 

sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera 

seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais 

são previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não 

seja desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser 

intimidativa e preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam 

realizados. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, 

há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento 

danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente 

e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever 

de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). O Mestre 

e Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos maiores expoentes do direito civil 

pátrio, nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: (a) 

ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do 

dano e d) dolo ou culpa do agente. (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. (grifei e negritei) Para que essa responsabilidade emerja 

continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou omissão 

da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo experimentado 

pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente 

tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não 

aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. 

Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu, diante dos 

documentos juntados, restou incontroverso a entrega do produto diverso 

ao adquirido pela parte Reclamante, configurando dessa forma o ilícito. 

Pois bem. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. Trata-se, no caso, de relação de consumo 

stricto sensu, restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados ao Reclamante. O mestre 

Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris 

Síntese nº 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa 

do Consumidor é para o consumidor o que a Consolidação das Leis do 

Trabalho é para o trabalhador: ambas são legislações dirigidas a 

determinado segmento da população, visando a uma proteção especial 

aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim que o Código do 

Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário 

final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável 

(art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente 

que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) 

e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos concluir que a efetiva 

proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da 

vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no âmbito da Corte 

no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes. 2. A 

inversão do ônus da prova está no contexto da facilitação da defesa, 

sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias 

concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 

RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 

02.08.2004 – p. 00376). (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus da prova embasada no 

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII). Possibilidade. 

Hipossuficiência técnica do consumidor. Caracterização. Faculdade da 

produção de prova pelo banco agravante. Ciência das conseqüências da 

sua não realização. Recurso desprovido. (TAPR – AG 0258398-6 – 

(207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz Macedo Pacheco – DJPR 

06.08.2004). (negritei). De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as 

disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de produtos e serviços e O Reclamante como consumidora 

final, razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais 

danos causados a esta devem ser respondidos de forma objetiva, pela 
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Reclamada, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Ainda, merece aplicabilidade ao caso o 

disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que 

garante ao consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais e difusos”. Destarte, tenho que a 

situação vivenciada pela Reclamante efetuou compras pela internet, pagou 

à vista o produto, recebeu produto diverso (tablet) ao que pretendia 

(celular), gerou total desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetido, por culpa da Reclamada, é passível de indenização. Neste 

sentido: COMPRA E VENDA DE ARMÁRIO DE COZINHA. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA 

PAGA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO 

DIVERSO DO ADQUIRIDO. PREJUÍZO INDENIZÁVEL. INDENIZAÇÃO MORAL 

DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

Apelação e recurso adesivo, não providos. (TJ-SP - APL: 

00001076620108260431 SP 0000107-66.2010.8.26.0431, Relator: Cristina 

Zucchi, Data de Julgamento: 29/07/2015, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2015) - negritei. RECURSO INOMINADO ? AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO ? COIFA DE PAREDE ? 

ENTREGUE PROLONGADOR DE COIFA DIVERSO DO ADQUIRIDO ? FALHA 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ? OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA ? 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO ? 

MAJORAÇÃO INDEVIDA -SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta 

Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0012496-98.2014.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: 

FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 11.05.2015) 

(TJ-PR - RI: 001249698201481600180 PR 0012496-98.2014.8.16.0018/0 

(Acórdão), Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, 

Data de Julgamento: 11/05/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/05/2015) Assim, demonstrada a responsabilidade civil do Reclamado, e 

ante a falha na prestação de serviços, deve esta ser condenada a 

indenizar o Reclamante pelos danos sofridos. Entendo que o dano moral 

está inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da 

personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa 

ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto 

na parte social e afetiva de seu patrimônio moral. A doutrina especializada 

e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm 

entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria 

ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se de hipótese de 

dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, não 

deixando dúvidas de que a entrega de produto totalmente diverso ao 

adquirido pela autora causou aborrecimento ao reclamante. No entanto, 

conforme preceitua o atual código processual cível, nas ações de 

indenização por dano moral caberá ao autor atribuir à causa o valor 

preciso do ressarcimento pecuniário do dano moral pretendido. O pedido 

deverá mensurar o valor do dano moral, sendo vedado ao autor formular 

pedido genérico de condenação ou usar aquela conhecida expressão “em 

valores acima de x”, ou ainda, “conforme o prudente entendimento de 

Vossa Excelência”. Neste sentido, verifica-se que o autor atribuiu valor à 

causa apenas o valor pago pelo produto, não incluído e nem mencionando 

qualquer quantificação ao valor dos danos morais. Surge a impossibilidade 

de pedido genérico de dano moral (art. 292, V). O CPC inova ao apontar 

que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, será o valor pretendido. Portanto, o próprio autor deverá indicar, 

desde a inicial, qual o valor pretendido a título de danos morais. Deste 

modo, seria julgar ultra petita, ATRIBUIR DETERMINADO VALOR A 

CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, VISTO ESTE VALOR NÃO ESTAR 

ENGLOBADO NO VALOR DA CAUSA. E considerando eventual ingresso 

em fase recursal, eis que os honorários de sucumbência são arbitrados 

em observância percentual ao valor da causa. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, Julgo 

PARCIALMENTE Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 

restituir o valor de R$ 2.032,00 (dois mil e trinta e dois reais), à parte 

Reclamante, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

efetivo desembolso (Súmula 43 STJ). E, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000338-08.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SONIA MARIA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, entendo 

que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é 

neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). 

Entendo que, o Poder Judiciário junto com os demais poderes, são o 

sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim sendo, 

somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera seus 

efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais são 

previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não seja 

desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser intimidativa e 

preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam realizados. Numa 

ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar 

se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se 

houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido 

pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). O Mestre e Prof. 

SILVIO RODRIGUES, um dos maiores expoentes do direito civil pátrio, nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: (a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (destaquei). A Culpa é representação abstrata, 
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ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. (grifei e negritei) Para que essa responsabilidade emerja 

continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou omissão 

da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo experimentado 

pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente 

tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não 

aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. 

Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu, diante dos 

documentos juntados, restou incontroverso que houve um dispêndio 

financeiro da autora, e que tentou resolver o problema admirativamente, 

porem sem exito. A autora provou o pagamento de carne num total de R$ 

120,00 (cento e vinte reais), e que ao concluir tentou contato com a autora 

para receber seus produtos e jamais recebeu. Fez reclamações no 

PROCON e a empresa não solucionou. E em sua defesa alega que não 

encontrou o endereço da autora. Ora, denota-se que o consumidor, parte 

mais vulnerável da relação procurou resolver o impasse de outras formas, 

mas viu-se obrigada a provocar o judiciário. Pois bem. Temos por regra, 

que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados ao Reclamante. O mestre 

Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris 

Síntese nº 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa 

do Consumidor é para o consumidor o que a Consolidação das Leis do 

Trabalho é para o trabalhador: ambas são legislações dirigidas a 

determinado segmento da população, visando a uma proteção especial 

aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim que o Código do 

Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário 

final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável 

(art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente 

que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) 

e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos concluir que a efetiva 

proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da 

vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no âmbito da Corte 

no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes. 2. A 

inversão do ônus da prova está no contexto da facilitação da defesa, 

sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias 

concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 

RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 

02.08.2004 – p. 00376). (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus da prova embasada no 

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII). Possibilidade. 

Hipossuficiência técnica do consumidor. Caracterização. Faculdade da 

produção de prova pelo banco agravante. Ciência das conseqüências da 

sua não realização. Recurso desprovido. (TAPR – AG 0258398-6 – 

(207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz Macedo Pacheco – DJPR 

06.08.2004). (negritei). De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as 

disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de produtos e serviços e O Reclamante como consumidora 

final, razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais 

danos causados a esta devem ser respondidos de forma objetiva, pela 

Reclamada, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Ainda, merece aplicabilidade ao caso o 

disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que 

garante ao consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais e difusos”. Destarte, tenho que a 

situação vivenciada pela Reclamante, gerou total desconforto, aflição e 

transtornos a que foi submetido, por culpa da Reclamada, é passível de 

indenização. Assim, demonstrada a responsabilidade civil do Reclamado, e 

ante a falha na prestação de serviços, deve esta ser condenada a 

indenizar o Reclamante pelos danos sofridos. Entendo que o dano moral 

está inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da 

personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa 

ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto 

na parte social e afetiva de seu patrimônio moral. A doutrina especializada 

e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm 

entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria 

ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se de hipótese de 

dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, não 

deixando dúvidas de que a entrega de produto totalmente diverso ao 

adquirido pela autora causou aborrecimento ao reclamante. DISPOSITIVO 

Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, Julgo Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 

restituir o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à parte Reclamante, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, 

desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do efetivo 

desembolso (Súmula 43 STJ), e ainda CONDENO a reclamada a pagar a 

titulo de indenização por dano moral à reclamante o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72317 Nr: 1772-17.2016.811.0014

 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: Naiara Fernanda Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva Lopes, João Borges de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO DA SILVA LOPES, 

brasileiro(a), 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, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 16 de outubro 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, 02 de agosto de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72467 Nr: 1866-62.2016.811.0014

 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: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

Wenesson Silva Conceição Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, Igo Delgacio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IGO DELGACIO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente foi proprietário e responsável tributário do 

veiculo marca/modelo HONDA/CG 150 TITAN ES, Placa WIY-2091 CHASSI 

9C2KC08508R400964 ANO 2007/08. No ano de 2014, Wenesson vendeu 

o veículo supramencionado para Igo, o qual ficou responsável de fazer a 

transferência da propriedade do veículo. Ocorre que passado esse tempo, 

2 (dois) anos, nada foi feito em relação a essa transferência. Não se sabe 

se o veículo já foi repassado para terceiros e o nome de Wenesson ainda 

consta nos documentos do veículo, o que o mantém responsável por 

todas as situações que possam vir a acontecer. Infelizmente, ressalto que 

os temores do autor já têm se concretizado, perturbando a vida de quem 

realizou um negócio dotado de boa-fé. Várias são as multas cometidas 

diante do mau uso do veículo. Multas essas que vinculam o nome do autor 

injustamente, pois não era ele quem conduzia o veículo no momento do 

cometimento delas! Ademais, Wenesson vem ganhando observações cm 

sua Carteira Nacional de Habilitação, o que pode provocar prejuízos sem 

precedentes ao mesmo. Em razão disso, o IPVA - Imposto sobre 

Propriedade de Veículo Automotor e demais encargos decoiTentes da 

propriedade veicular, estão sendo lançados em nome do requerente o qual 

não é mais o proprietário do bem. Em razão de tal fato e dos prejuízos dele 

decorrente, o requerente propõe a presente ação visando à declaração 

de inexistência de relação tributária para com o Estado de Mato Grosso e 

de inexistência de relação jurídica decorrente da propriedade da 

motocicleta para o fim de que seja desobrigado do pagamento do imposto 

sobre propriedade de veículo automotor, bem como das demais 

penalidades e obrigações impostas em decorrência da propriedade do 

bem. Outrossim, almeja a retirada do seu nome junto aos cadastros do 

DETRAN como proprietário do referido bem móvel, transferindo o referido 

bem para o atual proprietário senhor IGO DELGACIO DA SILVA, brasileiro, 

com estado civil, profissão, endereço eletrônico e documentação 

desconhecidos, residente e domiciliado na Rua 06 s/n Bairro Residencial 

Farias na cidade de Rondonópolis - MT. O fundado receio de um dano 

irreparável e uma forma para garantir que a transferência seja efetivada, 

Wenesson procurou a Defensoria Publica para propor a ação e espera 

que o requerido seja obrigado a retirar seu nome no documento do veículo.

Despacho/Decisão: VISTO,Cuida-se de ação declaratória de inexistência 

de débito e relação jurídica c/c obrigação de fazer, ajuizada por 

WENESSON SILVA CONCEIÇÃO PEREIRA em face do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATRO GROSSO (DETRAN/MT), ESTADO 

DE MATO GROSSO e IGO DELGACIO DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos.Compulsando os autos, vislumbra-se que embora 

os dois primeiros requeridos tenham sido regularmente citados, tendo, 

inclusive, apresentado as respectivas contestações aos autos, a lide 

ainda não encontra-se perfectibilizada em relação ao demandado IGO 

DELGACIO DA SILVA, uma vez que não foi encontrado em ambos 

endereços fornecidos pelo autor para sua citação.Sobreleva-se, pois, que 

o autor já esgotou seus meios para informar o atual paradeiro do requerido 

não citado, porém, sem sucesso, de modo que deve ser realizada a 

citação por edital deste, a fim de possibilitar o regular processamento do 

feito.Posto isso, CITE-SE o requerido IGO DELGACIO DA SILVA por edital, 

com prazo dilatório de trinta (30) dias. Em transcorrendo in albis o prazo 

da citação e permanecendo o requerido sem se manifestar, desde já, em 

atendimento ao princípio do contraditório, NOMEIO para atuar como 

curador especial do supracitado demandado, o advogado BENJAMIN DE 

OLIVEIRA, OAB/MT 5.041, devendo esse ser intimado para, em cinco (05) 

dias, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação, caso em que o 

prazo para a providência imperiosa começará a fluir.Em caso de aceite, 

ARBITRO, desde já, honorários advocatícios na monta de 05URH em favor 

do causídico nomeado, nos termos da Tabela de Honorários da 

OAB/MT.Após, apresentada a defesa, PROMOVAM-SE os atos 

necessários ao regular processamento do feito, observado o teor da 

Portaria nº 01/2017-DF desta comarca.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 02 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68798 Nr: 1572-44.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Firmino Silva ou Valdeir Firmino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 68798

DECISÃO

VISTO,

Ciente da certidão de fl. 141.

Assim, considerando que a Defensoria Pública deixou de atuar neste 

Juízo, desde o 01/09/2017, através da Portaria 779/DPG/2017, NOMEIO 

o(a) advogado(a), Dr.(a) LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA – OAB/MT 
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19.546, como Defensor(a) Dativo(a) do acusado.

Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 02 URH.

Em seguida, INTIME-O(A) para tomar ciência do teor da sentença 

condenatória de fls. 131/135.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 31 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 622 Nr: 65-15.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar dos Santos Filho, Cesar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Código: 622

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, INTIME-SE a parte 

exequente, pessoalmente, para, querendo, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 30 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75639 Nr: 1336-24.2017.811.0014

 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: Emilia Moreno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Pereira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Lucimara Xavier Alves - OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Código 75639

VISTO,

 INTIME-SE, a advogada LUCIMARA XAVIER ALVES - OAB/MT 19.928, 

para que este manifeste nos autos, apresentando a impugnação a 

contestação ofertada as fls. 37/40, sob pena de revogação e nomeação 

de novo dativo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 30 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78519 Nr: 401-47.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela Felix dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autoira, para no prazo legal 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilair Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78321 Nr: 301-92.2018.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DALMER RODRIGUES ROCHA 

BARBACENA, Filiação: Aparecida Marques Barbacena e Wilson Rodrigues 

Barbacena, brasileiro(a), carpinteiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇA VISTO, Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO, entre as partes EDNAMARA DA SILVA PEREIRA e DALMER 

RODRIGUES ROCHA BARBACENA, todos qualificados nos autos. As 

partes realizaram acordo em sessão de conciliação realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, nos seguintes termos: 

“DOS ALIMENTOS: O solicitado Dalmer Rodrigues Rocha Barbacena, 

pagará a título de pensão alimentícia para o filho V. C. da S. R. B. o valor 

equivalente a 30% do salário mínimo vigente, que corresponde hoje a R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) quantia a ser 

paga até dia 20 de cada mês, iniciando em 20.06.2018, com entrega direta 

a genitora Ednamara da Silva Pereira, mediante recibo. DA DESPESA 

EXTRA: Será custeada na proporção de 50% para cada um. DA VISITA: 

será quinzenal. Com vistas, o Ministério Público Estadual opinou pela 

homologação da avença. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. As partes postulam pela homologação 

do acordo entabulado em sede da audiência de conciliação, o qual dispõe 

sobre os alimentos e vista do menor V. C. da S. R. B. Instado a manifestar, 

o órgão ministerial pugna pela homologação da avença, haja vista não 

haver quaisquer prejuízos aos infantes. Diante do exposto e, em 

consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre as partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade da justiça. Ciência ao Ministério Público. Feitas às anotações 

necessárias e comunicações e, renunciado ao prazo recursal, dê-se 

baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, observadas as formalidades 

legais. Deve-se ressaltar, por fim, que esta sentença não faz coisa 

julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 11 de Junho 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 02 de agosto de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70041 Nr: 469-65.2016.811.0014

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, efetuar o recolhimento das custas referente a diligência do oficial de 
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justiça para o cumprimento do mandado na Fazenda Servilha, situada 

próxima ao Sangradouro, na "Região das Alminhas", para fins de 

cumprimento da decisão deferida nestes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76916 Nr: 1908-77.2017.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei Delmondes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ÉRICA DE FÁTIMA LUCIANO BRAGA 

DELMONDES DA SILVA, Cpf: 92558666134, Rg: 1239788-1, Filiação: Olga 

Maria Luciano e Manoel dos Santos Braga, data de nascimento: 

13/01/1980, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, casado(a), do lar, 

Telefone 66 9 9613 4454. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO da Vítima: ÉRICA DE FÁTIMA LUCIANO 

BRAGA DELMONDES DA SILVA, qualificada nos autos supra 

identificados, do inteiro teor da decisão de fls. 21/22, cópias anexo.

Despacho/Decisão: Código 76916Vistos em correição.Defiro o 

requerimento ministerial de fl. 15.Proceda-se conforme requerido. Após, 

concluso.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 10 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 02 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79798 Nr: 985-17.2018.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdNA, MNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79798

VISTO,

DEFIRO o pedido ministerial de fl. 58.

Deste modo, DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo no núcleo familiar com endereço informado à fl. 

53, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, apresentem relatório, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com a juntada, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 31 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74389 Nr: 740-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiane Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de busca e apreensão de menor ajuizada por ANDRÉ 

DA SILVA BARROS em face de ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA, já 

qualificados nos autos.

A medida liminar foi indeferida às fls. 14/15, oportunidade em que 

determinou-se a emenda da inicial no que tange à qualificação da parte 

requerida.

Todavia, tentada a intimação do requerente para declinar tal informação, 

essa restou inexistosa, porquanto não encontrado em seu endereço, 

motivo pelo qual foi procedida sua intimação por edital, medida também 

inócua, eis que o demandante quedou-se silente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se dos autos que o requerente, em que pese regularmente 

intimado, não procedeu à emenda da exordial, deixando de qualificar o 

endereço da requerida e, por conseguinte, inviabilizando a angularização 

processual.

Soma-se que a situação de urgência narrada na peça vestibular remonta 

ao mês de abril de 2017, porém até o momento, ou seja, transcorrido mais 

de um (01) ano, o demandante permanece silente, a intuir que a 

problemática restou superada de forma extrajudicial.

Neste contexto, inviável que o feito tramite sem vislumbrar um deslinde, 

notadamente por tratar-se de procedimento cautelar, de modo que sua 

extinção é medida de rigor.

Pelo exposto, com fundamento no art. 485, incisos I e II, do NCPC, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito.

Via de consequência, CONDENO o requerente ao pagamento de custas 

processuais, contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, porquanto 

beneficiário da gratuidade de justiça. DEIXO de fixar honorários 

advocatícios, eis que não integralizada a lide.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de 

praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76591 Nr: 1773-65.2017.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelton Wender Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAYANE AMANDA PEREIRA DE 

CAMPOS, Rg: 23412607, Filiação: Edileuza dos Santos Pereira Neves e 

Jose de Campo Rocha, data de nascimento: 04/12/1997, brasileiro(a), 

solteiro(a), Telefone 66-9.925.7910. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇA. VISTO, Trata-se de Requerimento de Medidas 

Protetivas de urgência solicitadas pela vítima DAYANE AMANDA PEREIRA 

CAMPOS, sob o argumento de que foi vítima do crime de ameaça previsto 

no artigo 147, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06, em tese praticado 

pelo seu ex-companheiro KELTON WENDER PEREIRA DE SOUZA.As 

Medidas Protetivas foram deferidas às fls. 07/08.Ocorre que conforme 

certidão de fl. 14, consta que a vítima foi devidamente intimada, sobre a 

manutenção das medidas protetivas e nada manifestou.Assim, o Ministério 

Público pugnou pela extinção do feito, ante lapso o desinteresse da vítima, 

fl. 16/17. Pois bem. Vislumbrando os autos, verifico assistir razão a 

representante ministerial ante ao lapso temporal da data dos fatos, bem 

como a tentativa frustrada intimação da mesma para o interesse na 

manutenção das medidas protetivas. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso já vem decidindo acerca do assunto: RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS 

REVOGADAS – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO A PEDIDO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – LONGO TEMPO DECORRIDO DESDE A REVOGAÇÃO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA – 

NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO MAIS EVIDENCIADA – RECURSO 

DESPROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei 11.340/06 têm 

natureza excepcional/cautelar e possuem características de urgência e 

preventividade, de modo que o longo tempo decorrido desde sua 

concessão à vítima, aliado à ausência de justa causa para a instauração 

de procedimento criminal a fim de se apurar a prática do ilícito por parte do 
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suposto agressor, demonstra ser inconcebível a manutenção das medidas 

estabelecidas em caráter cautelar, que tem caráter emergencial, visando, 

portanto, atender a uma necessidade de segurança da ofendida. (Ap 

47040/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016). Diante 

do manifesto desinteresse da vítima no cumprimento das medidas 

protetivas por ela solicitadas, REVOGO a decisão de fls. 07/08 em todos 

os seus termos, e consequentemente JULGO EXTINTO, sem julgamento do 

mérito, o presente feito. Encaminhe cópia da presente decisão a Delegacia 

de Policia Judiciária Civil desta Urbe para ciência. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 11 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 02 de agosto de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67094 Nr: 719-35.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Klimiuk & Reinsch Ltda, Raimundo Nonato Pires 

de Souza, Clodinei Lorenzzon, Sérgio Luiz Klimiuk, Oto Reibisch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:9645/O

 Processo nº. 719-35.2015.811.0014 (Código 67094)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em face de KLIMIUK & REINSCH LTDA e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que a fazenda exequente informou o 

adimplemento total do crédito tributário, postulando, assim, pela extinção 

da presente execução fiscal (fl. 71).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução fiscal, de tal sorte que a fazenda 

credora postula a extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com 

resolução de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

Sem custas e honorários.

.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 01 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 841-77.2017.811.0014

 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: Marcos Bortolotte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 Certifico que ante o equivoco ocorrdio pelo contador judicial quantos aos 

cálculos, nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais (50%) no importe 

de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquente reais) que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fl. 27 ( acordo fl. 26)Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)e valor da taxa , qual 

seja R$ R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 841-77.2017.811.0014

 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: Marcos Bortolotte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 Certifico que ante o equivoco ocorrdio pelo contador judicial quantos aos 

cálculos, nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais (50%) no importe 

de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquente reais) que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fl. 27 ( acordo fl. 26)Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)e valor da taxa , qual 

seja R$ R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-18.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANNI CAROLINE RIBEIRO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000029-18.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ANNI CAROLINE RIBEIRO 

ROCHA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 9589724, e por sua vez a 
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Requerente impugnou – Id. 9688750. Da preliminar. A Requerida suscita 

preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, 

prova está incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não 

merece guarida tal assertiva tendo em vista que as provas contidas nos 

autos são suficientes para a formação de convencimento do juízo, 

portanto rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial para 

processar e julgar o feito. Mérito. Trata-se a presente Ação de Reparação 

de Dano Material c.c. Dano Moral proposta por Anni Caroline Ribeiro Rocha 

da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Alega em síntese que no dia 20.08.2016, no período da tarde, a 

Requerida ao efetuar a manutenção de praxe na rede elétrica, ocorreu as 

oscilações e com isso foi ocasionado danos nos equipamentos de 

informática do seu estabelecimento Comercial Lan House, sendo que na 

ocasião ocorreu os danos em 02 (dois) CPUs e 01 (uma) impressora, 

conforme consta dos laudos técnicos e com isso teve danos materiais na 

ordem de R$ 6.800,00. Afirma mais na exordial, que tentou por diversas 

vezes o ressarcimento do prejuízo de forma administrativa, no entanto não 

obteve êxito, e não teve outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Com inicial apresentou documentação, Id. 8755093; 8755190; 

8755115 e 8755285. Realizada audiência em 21.08.2018 – Id. 9521038, a 

parte Requerida se fez presente, no entanto ocorreu a ausência da 

Requerente, e na ocasião seu advogado requereu prazo para a juntada da 

justificativa, sendo assim justificada a ausência pelo motivo de saúde, 

conforme consta do atestado médico anexado Id. 9580222. Defesa 

apresentada – Id. 9589724, onde por sua vez a Requerida, contesta em 

preliminar pela incompetência do juizado especial, pela necessidade de 

realização de perícia técnica, e no mérito, contesta que o processo 

administrativo não foi concluído, devido que a Requerente deixou de 

apresentar as documentações exigidas, conforme consta – Id. 9586738, e 

ao final contesta pela improcedência da ação. Em impugnação (Id. 

9688750), a Requerente impugna na totalidade a contestação, pelo fato de 

que os documentos foram todos entregues conforme consta anexados 

aos autos, assim não justificando o indeferimento do ressarcimento, e ao 

final pela procedência da ação. Vieram os autos conclusos, evento 

13049805. Analisando a documentação comprobatória acostada aos 

autos, vislumbro que a Requerente, anexou aos autos os seguintes 

documentos: I) Vistoria e Inspeção Técnica Danos Elétricos – realizados 

pela Requerida - Id. 8755093; II) Laudos Técnicos e Orçamento de Danos 

em Equipamentos Elétricos – Id. 8755190; III) Solicitação de Ressarcimento 

de Danos Morais – junto a Requerida – Id. 8755115; IV) OS 

nº.07-201604987, datado de 18.11.2016 – referente a UC 1254461 – Id. 

8755285. Demonstrando que houve o dano ocasionado nos equipamentos 

de informática, bem como as solicitações para o ressarcimento perante a 

Requerida. A Requerente no Id. 11146226, faz a juntada do Recibo no 

valor de R$ 6.800,00, comprovando as despesas referente a danificação 

nos equipamentos de informática, ocasionados com a oscilação. Portanto, 

diante da documentação anexada aos autos a Requerente demonstrou os 

fatos constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC. Por outro 

lado, a Requerida tão somente fez a juntada da Comunicação da OS 

nº.201604987 referente a UC 1254461, datada de 11.12.2016, informando 

do não cabimento do ressarcimento por falta de apresentação de 

documentos. Contudo, consta dos autos que em 01.12.2016 (Id. 8755190), 

a Requerente fez a entrega dos documentos solicitados pela Requerida na 

OS nº. 201604987, sendo assim não procede, tal alegação para o não 

cabimento do ressarcimento, uma vez que conforme demonstrado a 

Requerente cumpriu com o solicitado, dessa forma cabível a indenização 

pelos danos materiais ocasionados nos referidos equipamentos. Neste 

ponto, a Requerida deixou de apresentar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, artigo 373, inciso II do NCPC, 

pois conforme demonstrado nos autos a Requerente cumpriu com o 

solicitado na OS nº. nº.201604987. Desta forma, cabível a Requerente o 

pleito referente ao ressarcimento do dano material. Em relação ao dano 

moral este também entendo no caso presente ser cabível devido a perda 

do tempo útil em que a consumidora/Requerente teve que despender para 

procurar por diversas vezes a Requerida para solucionar a questão do 

ressarcimento referente ao prejuízo que teve com a danificação em seus 

equipamentos de informática de seu estabelecimento, devido as 

oscilações ocorridas, na data de 20.08.2016. Neste sentido cito a 

jurisprudência abaixo transcrita, em que o consumidor por diversas vezes 

efetuou reclamações mediante protocolos e não teve solução, perdendo 

se assim o seu tempo útil, para tentar resolver a questão, a qual não foi 

resolvida em tempo oportuno, in verbis: EMENTA: Apelação Cível. 1. A 

parte autora alega que contratou serviço de internet banda larga, mas a 

velocidade da conexão sequer atinge 30% da velocidade contratada. 

Requer o reparo do serviço e indenização por danos morais. 2. Por 

sentença, foi reconhecida a precariedade do serviço, sendo a parte ré 

condenada a efetuar o reparo. Julgado improcedente o pedido de 

indenização por danos morais. 3. Apelação da parte autora. Requer a 

condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. 

4. A hipótese não trata de mero aborrecimento, porquanto revela 

frustrações, chateações e perda de tempo útil do consumidor, que no 

caso efetuou diversas reclamações administrativas (protocolos indicados 

na petição inicial), mas ainda assim não teve o serviço reparado em tempo 

oportuno. 5. Entendo que a quantia de R$5.000,00, é necessária e 

suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como indicar ao 

fornecedor que no Responsabilidade civil pela perda do tempo livre futuro 

deve agir com respeito ao consumidor e as suas legítimas expectativas. 6. 

Provimento Parcial do Recurso (TJRJ: Apelação Cível nº. 0031807- 

24.2010.8.19.0021, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, 2013). Por 

conseguinte, a Requerente faz jus ao pleito da indenização do dano moral, 

devido a perda do tempo útil, pelas diversas vezes que despendeu do seu 

tempo para efetuar as reclamações perante a Requerida, referente aos 

danos em seu equipamentos de informática, causados pelas oscilações 

de energia elétrica. Quanto aos lucros cessantes, esses entendo que não 

foram comprovados, pois a Requerente não trouxe aos autos documentos 

do seu relatório financeiro, para comprovar que deixou de lucrar enquanto 

os equipamentos estavam no conserto. Diante disso, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I, NCPC, para: a) CONDENAR a Requerida 

em danos materiais a RESSARCIAR a Requerente, a quantia de R$ 

6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), referente ao conserto em dos dois 

CPUs e em uma Impressora, dos quais houve o dano em decorrência das 

constantes oscilações de energia elétrica na cidade ocorrida na data de 

20.08.2016, quantia esta, conforme consta do Recibo, anexo – Id. 

11146226; b) CONDENAR a Requerida em danos morais, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos., etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010214-30.2016.8.11.0014. REQUERENTE: NEUZA MARTINS BEZERRA 

CARVALHO REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação - Id. 7213686, e por sua vez a 

Requerente impugnou – Id. 7213719, ambas dentro do prazo legal, Id. 

7213735. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Reclamação de 

Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Liminar, ajuizada por Neuza Martins 

Bezerra Carvalho em face de Central Nacional UNIMED – Cooperativa 
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Central, devidamente qualificadas nos autos. A pretensão material 

fundamenta-se, em síntese, suspensão do plano de saúde cuja 

Requerente era dependente e beneficiária, do seu falecido esposo, sem 

justa razão, com imposição de alteração contratual para manutenção da 

cobertura. Afirma mais, que o seu esposo Serafim Carvalho Neto fazia 

parte do plano Empresarial firmado entre a Loja Maçônica Grande Oriente 

de Cuiabá/MT, o qual foi membro ativo por mais de cinquenta anos, no 

entanto em decorrência de seu falecimento em 2014, a Requerente 

permaneceu com o plano de saúde coletivo nº. 0564097, pelo período de 

mais de 02 (dois) anos, porém em agosto de 2016 foi surpreendida com o 

recebimento de outro cartão do plano de saúde, e que fora informada da 

exclusão do plano coletivo e passando para o plano particular individual e 

com outros valores, afirma que questionou com a Requerida, porém não 

obteve êxito, e não restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

ação, para permanecer no plano de saúde o qual já fazia parte por muito 

tempo, e por já ser idosa. Liminar concedida – Id. 7213585. Realizada 

audiência de conciliação em 14.11.2016 – Id. 7213649, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Na defesa, Id. 7213686, a 

Requerida, contestou pelo fato de que a permanência no plano de saúde 

coletivo somente é permitido pelo período de 02 (dois) anos, após o óbito, 

conforme contrato, e que depois desse período a Requerente tem que 

aderir a outro plano caso queira permanecer, pois após o óbito somente é 

permitido a permanência por um curto período, e que após este período o 

plano é excluído, conforme Cláusula VI do Contrato, e para comprovar 

anexa ao contexto da contestação a referida cláusula. Contesta mais, que 

a permanência no plano coletivo pelo período de 02 anos, após o óbito, é 

para a Requerente conhecer melhor os contratos particulares, para depois 

se aderir a um novo contrato para a realização da migração e com isso 

aproveitar todos os períodos de carência já cumpridos, no plano anterior, 

e ao final contesta pela improcedência da ação. Em impugnação, Id. 

7213719, a Requerente, impugna na totalidade a contestação, pelo fato de 

que após óbito os dependentes têm garantia de sua permanência no plano 

de saúde, direito este previsto na Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, com base nos princípios constitucionais, e sendo direito em 

permanecer no plano de saúde e pagando os mesmos valores dos quais 

eram praticados, pagando somente os reajustes anuais, ao final reitera os 

pedidos da exordial e a manutenção da liminar concedida. No Id. 7213741 

as partes foram intimadas para manifestarem quanto as provas que 

pretendem produzir, no entanto permaneceram inertes, conforme 

certificado – Id. 7213746. Vieram os autos conclusos, evento 10025455. 

Dispõe a Súmula 469 do STJ que: “Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Assim, analisando o 

conjunto probatório constato que a Requerente é idosa com mais de 82 

(oitenta e dois) anos de idade, e que era beneficiária do plano de saúde 

coletivo, em razão de que seu esposo foi titular do referido plano, e que 

em decorrência do falecimento do seu esposo, permaneceu no plano pelo 

período 02 anos, e que após este período foi excluída, e sendo oferecida 

outro plano na categoria particular individual e com outros valores, e não 

podendo arcar com estes valores e por já possuir idade avançada 

ingressa com a presente ação. Por outro lado, a Requerida anexa o 

contrato no contexto da contestação, precisamente na Cláusula VI – 

Condições Especiais de Permanência no Plano, no item 6.4 e 6.4.1, os 

quais estão assim redigidos: Item 6.4. “Em caso de morte do cliente titular, 

o direito de permanência do plano é assegurado aos dependentes 

inscritos à época do evento, desde que assumam o pagamento integral da 

mensalidade devida.” Item 6.4.1 “O período de manutenção do benefício 

destinado aos dependentes, a que se refere o item 6.4, será de 1/3 (um 

terço) do tempo de permanência dos mesmos ao Plano, com um mínimo 

assegurado de seis meses e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses, 

extensivo tal benefício a todo o grupo familiar inscrito junto do titular a 

época do falecimento.” De acordo com os referidos itens, tenho que o 

direito de permanência ao plano coletivo é assegurado aos dependentes, 

desde que assumam o pagamento integral da mensalidade devida e que o 

período de manutenção ao plano é no mínimo seis meses e no máximo 24 

(vinte e quatro) meses. Contudo, não consta dos autos o Contrato de 

Adesão, para comprovar as alegações da Requerida de que a 

permanência ao plano seria de até 02 anos, após a ocorrência do óbito. 

Pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. No entanto, a Requerida não 

trouxe aos autos o contrato de adesão firmado entre a Loja Maçônica e a 

Requerida, deixando se assim de provar a existência do fatos 

modificativos, impeditivos ou extintivos do referido direito, qual seja, que a 

permanência no plano coletivo seja de 02 anos após a ocorrência do 

falecimento do titular, e que após este período o plano é extinto, dando a 

oportunidade da beneficiária a integrar outro plano aproveitando todos os 

períodos de carência já cumpridos no plano anterior. Ademais, não consta 

dos autos de que a Requerente tenha sido notificada acerca da exigência 

de transferência de Plano de Saúde. Assim, não comprovando a 

Requerida a existência dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos 

do referido direito, a procedência da ação é medida que se impõe, para 

que seja mantido as mesmas condições contratuais, aos dependentes. 

Contudo, em se tratando de plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde, 

editou a súmula 13, a qual está assim redigida: “O término da remissão não 

extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes 

já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, 

com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados 

a qualquer tempo.” Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA– PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR - 

MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS 

MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA 

INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, 

dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e 

o da proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o 

contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos 

o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a 

assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a 

qualquer tempo.” A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos 

casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da 

ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme 

estabelece o artigo 30, §3º da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente 

porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo 

plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual. Evidente que a 

negativa de manutenção da autora/apelada no contrato, como dependente 

de seu falecido esposo, configura ato ilícito passível de indenização. 

(TJ/MT: Apelação 132804/2017, DESA. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06.02.2018, publicado no 

DJE 15.02.2018). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR - 

MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS 

MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 

Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, dignidade da 

pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da 

proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o 

contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos 

o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a 

assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a 

qualquer tempo.” A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos 

casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da 

ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme 

estabelece o artigo 30, §3º da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente 

porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo 

plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual. (Ap 62823/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, publicado no DJE 25/09/2017) 

Posto isto, JULGO pela PROCEDÊNCIA desta ação, bem como mantenho a 

liminar imposta – Id. 7213585. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010191-84.2016.8.11.0014. REQUERENTE: ADOLFO FERNANDES 

CATALA NETO, OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

REQUERIDO: IMPERIO MINERACOES LIMITADA Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

7213294, e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 7213306, ambos 

dentro do prazo legal, Id. 7213334. Fundamento e decido. Trata-se a 

presente Reclamação proposta por Ofertão – Ind. e Com. de Materiais para 

Construção em Geral Ltda.-EPP e Adolfo Fernandes Catalá Neto em 

desfavor de Império Minerações Limitada, ao argumento de que a parte 

Requerida lhe deve a importância de R$ 2.550,60 (dois mil quinhentos e 

cinquenta reais e sessenta centavos), referente a compra de materiais de 

construção, conforme comprova cópia do cheque, anexo. Afirma, que 

tentou buscar acordo de forma administrativa, no entanto não obteve êxito 

e não restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. 

Realizada audiência de conciliação em 26.09.2016, Id. 7213285, a mesma 

restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Apresentada a 

defesa pela Requerida, Id. 7213294, esta contestou pelo fato de não haver 

nos autos nenhuma nota fiscal que comprove a suposta venda, e ainda 

por não existir nenhum comprovante de entrega, e o final contesta pela 

improcedência da ação. Na impugnação a contestação – Id. 7213326, o 

Requerente impugna pelo fato de dentre os pedidos realizados pelo 

Requerido, somente um não foi assinado, bem como que as mercadorias 

adquiridas foram todas entregues, anexa com a impugnação notas fiscais, 

e ao final pleiteia pela audiência de instrução. No Id. 7213335, foi 

determinado para as partes apresentarem as provas que pretendem 

produzir, ocasião em que as partes, Requerida – Id.7213348 e Requerente 

(Id. 7213360), pleitearam a audiência de instrução para oitiva das 

Testemunhas. No Id. 9821889 foi deferido a produção de provas 

testemunhais. Realizada audiência de instrução – Id. 11576210, foi ouvida 

a testemunha compromissada Cristiano Pereira dos Santos. Alegações 

finais apresentadas pela Requerida (Id. 11639822) e Requerente (Id. 

11647499). Vieram os autos concluso, evento 14511652. Considerando 

todo o conjunto probatório, constato que o Requerente fez a juntada de 

pedidos e notas fiscais e histórico de relações de mercadorias. Em 

audiência de instrução resumidamente a testemunha Cristiano Pereira dos 

Santos, afirma que “levou duas vezes mercadorias na 

Empresa/Requerida, e que as mercadorias eram recebidas pelos 

pedreiros, afirma ainda que não se recorda muito, devido ao tempo que se 

passou. Perguntado quais mercadorias que levou a empresa Requerida, 

respondeu que se recorda que levou ‘ferro; tijolo e cimento’, mas que não 

se recorda muito”. Posteriormente, foram apresentadas as alegações 

finais. Diante das provas produzidas nos autos, constato que o ponto 

controvertido resume em pedidos de mercadorias, bem como do não 

pagamento das referidas mercadorias. No entanto, a testemunha Cristiano 

em nada soube esclarecer sobre as entregas de mercadorias na empresa 

da Requerida. Contudo, na exordial como na impugnação o Requerente 

afirma que houve aquisição de mercadorias e que não lhes foram pagas, 

conforme consta das notas fiscais e dos pedidos, e que a Requerida lhe 

deve a importância de R$ 2.550,60. Em análise as notas fiscais acostas no 

Id. 7213304, observo que não há nenhuma assinatura de entrega das 

mercadorias relacionadas nas referidas notas, e nem tampouco não há 

nenhuma nota no valor de R$ 2.550,60. Dessa forma, não demonstrado 

pelo Requerente a efetiva entrega das mercadorias, não é devido o 

pagamento da suposta importância. Nesse sentido. EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA VENDA DE 

PRODUTOS INFANTIS À PREFEITURA. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE 

ASSINATURA DE CANHOTO DE RECEBIMENTO. ENTREGA DOS 

PRODUTOS NÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.A redação 

do artigo 373 do Código de Processo Civil traz a regra de que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. É certo que incumbe 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. (Artigos 336 e 341 do 

CPC). Inexistindo prova do recebimento dos produtos pela prefeitura, não 

é devido o valor da condenação. Recurso Provido. (Turma Recursal 

Única/MT: Recurso Inominados 8010071-54.2015.8.11.0021 Classe 

CNJ:460 - Origem: Juizado Especial Cível de Criminal de Água Boa, Relator 

Edson Dias Reis, julgado em 24.05.2018 e publicado em 05.06.2018) No 

mais, os pedidos dos quais constam assinatura, não são capazes de 

comprovar a existência do débito. Assim no que se refere ao fato em que 

se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, 

exigindo do Requerente sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Sobre o assunto dispõe o artigo 373, inciso 

I do NCPC, abaixo transcrito: Artigo 373 O ônus da prova incumbe: I - Ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Neste caso, o Requerente 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Extrai da 

doutrina de Misael Montenegro Filho que “à parte não basta alegar a 

ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio quase 

non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser 

utilizada na formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o 

ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência 

do fato, sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui 

dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e 

não daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Nesta condição, inexistindo ou 

não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte 

Requerida, a improcedência neste caso da ação se impõe. Posto isto, 

JULGO pela IMPROCEDÊNCIA desta reclamação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-45.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DAILSON DE ARAUJO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000066-45.2017.8.11.0014. REQUERENTE: DAILSON DE ARAUJO 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 
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Requerida apresentou contestação - Id. 11588864, e por sua vez o 

Requerente impugnou – Id. 11670462, ambas dentro do prazo legal, 

conforme certificado Id. 11671624. Da preliminar de Incompetência: A 

Requerida suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade 

de perícia técnica, prova está incompatível com o rito do juizado especial. 

Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista que as provas 

contidas nos autos são suficientes para a formação de convencimento do 

juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial 

para processar e julgar o feito. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Repetição do Indébito e Reparação por Dano 

Moral ajuizada por Dailson de Araújo Santos em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A., devidamente qualificados nos 

autos. Alega o Requerente, em síntese, que é usuário da Unidade 

Consumidora nº 6/162997-1, e que no dia 15.06.2017 foi surpreendido 

com a suspensão da energia, e que logo foi até a Requerida para saber o 

motivo da suspensão quando então foi informado que havia uma fatura em 

aberto referente ao mês abril/2017 no valor de R$ 368,01, valor este 

atinente ao consumo de energia recuperado e custo administrativo de 

inspeção do relógio, no qual houve um laudo relatando a ocorrência de 

danificação. Afirma mais na exordial, que jamais modificou ou danificou a 

sua UC 6/162997-1, e que em nenhum momento foi retirado o medidor para 

perícia. Contudo, alega que realizou o pagamento do débito referente ao 

valor de R$ 368,01, e que ficou sem energia por doze dias, a qual foi 

religada somente no dia 27.06.2017, afirma mais, que durante este período 

que ficou sem energia acabou por perder todos os seus mantimentos, dos 

quais necessitava de refrigeração, e ainda teve que procurar abrigo na 

casa de sua genitora, tem em vista que não podia ficar sem energia devido 

as condições de saúde de seu filho, conforme fotos anexas. Ainda na 

exordial, informa que a UC 6/162997-1, está no nome de sua genitora 

Antônia Lina de Araujo, e que requereu a transferência para o seu nome. 

Alega mais que somente recebeu a notificação de que havia realizado a 

inspeção no medidor do seu relógio, após pagar o valor de R$ 368,01, e 

com isso foi informado que este valor era referente aos meses 

recuperados de 01/2016 a 11/2016, afirma que não participou de nenhuma 

perícia, e que sempre pagou em dia suas faturas, e por achar injusto a 

referida cobrança e por passar por tantos constrangimentos, não restou 

outra alternativa, a não ser ajuizar a presente ação. Com a exordial, trouxe 

documentos referente aos boletos das faturas pagas referente a UC 

6/162997-1. Realizada audiência de conciliação em dia 29.01.2018, a 

tentativa de acordo tornou-se infrutífera entre as partes, conforme consta 

- Id. 11533509. Por sua vez, no Id. 11588864, a Requerida, contestou e em 

sede de preliminar pleiteou a incompetência do juizado especial, pelo fato 

de haver a necessidade de perícia técnica, e, no mérito, contesta pela 

regularidade da cobrança tendo em vista que foi realizada a inspeção no 

medidor da UC através de laboratório (INMETRO), o qual foi encontrado 

irregularidades (Id. 11588880), contesta ainda que desta aferição no 

medidor o Requerente foi devidamente informados através do Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº. 567568 – datado de 29.11.2016 – Id. 11588880, 

e que após a constatação das irregularidades o mesmo foi notificado 

através da Carta ao Cliente (Id. 11588880); Demonstrativo de Cálculo de 

recuperação de Consumo – Termo de Ocorrência nº. 567568 (Id. 

11588880); Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor nº. 0112107 – 

datado de 29.11.2016 (Id. 11588880); Ordem de Serviço (Id. 11588880), 

ainda na contestação a parte junta o extrato do Histórico do Consumidor – 

Dados Cadastrais do cliente nº. 162997-1 (Id. 11588880); Dados 

Cadastrais (Id. 11588883); Histórico de Contas de Consumo do Cliente 

162997 – Id. 11588894 e Recuperação de Consumo – Id. 11588900. Por 

sua vez, o Requerente impugnou a contestação em sua totalidade (Id. 

11670462), pelo fato de que não participou de nenhuma realização da 

retirada do medidor, e nem tampouco na realização da perícia, e ainda que 

não recebeu nenhuma informação sobre a realização da inspeção no 

medidor, e ao final pelo julgamento antecipado da lide e pela procedência 

da ação. Pois bem. Em relação ao aspecto formal do procedimento 

administrativo, que redundou na imposição da cobrança ora questionada 

judicialmente, vejo que, conforme os ditames da Resolução 414/2010 

-ANEEL, houve a intimação do Requerente, através da Carta ao Cliente 2ª 

via – Id. 11588880 e do Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor 

nº. 0112107 – datado de 29.11.2016 (Id. 11588880), juntado aos autos, 

informando da inspeção, o que possibilitou o exercício de sua defesa. 

Juntou-se, ainda, o Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de 

Consumo, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 567568, com 

as identificações necessárias – Id. 11588900 e 11588880. Por fim, 

deve-se anotar que no Termo de Ocorrência e Inspeção 567568, data 

29.11.2016, hora 10h:40min, com todos os dados necessários, consta-se 

que o medidor foi retirado e encaminhado para análise. Assim, a Requerida 

seguiu o procedimento descrito na Resolução 414/2010, ANEEL, art. 133 e 

parágrafos, não se podendo mencionar em nulidade, motivo por que 

improcede a alegação de não-observância da norma e consequente vício 

procedimental. Desse modo, concluo que a parte Requerida procedeu de 

acordo com as normas descritas na Resolução 414/2010, para aferição 

do medidor da UC 6/162997-1, e neste caso através da inspeção no 

medidor foi constatado a irregularidade, conforme laudo nº. 012591/2017 

datado de 20.01.2017 do INMETRO. Assim, observa-se que aferição do 

medidor foi realizada por laboratório, qual seja pelo INMETRO, conforme 

consta no laudo, anexo ao Id. 11588880, cumprindo-se o artigo 2º, inciso I, 

da Resolução 414/2010, do qual dispõe que a “aferição de medidor pode 

ser verificada pela distribuidora, na unidade consumidora ou em 

laboratório de valores indicados por um medidor e sua conformidade com 

as condições de operação estabelecidas na legislação metrológica. ” 

Portanto, diante da análise dos autos, e da documentação juntada e em 

especial o laudo nº. 012591/2017 datado de 20.01.2017 do INMETRO, foi 

constatado que o medidor estava incompatível com sua classe de 

exatidão, conforme consta da conclusão do laudo, a qual está assim 

descrita: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento 

Técnico Metrológico acima referenciado. O(s) erro(s) percentual(is) do 

medidor estão Incompatíveis com sua classe de exatidão”, sendo assim 

observa-se que de fato houve a irregularidade, no medidor, e 

consequentemente o consumo é devido, ou seja, a recuperação de 

consumo não medido torna-se devida pelo(a) consumidor(a), do qual 

utilizou-se da energia, porém a mesma não foi computada devido a 

irregularidade apontada no laudo. Neste sentido colhe-se dos julgados 

abaixo transcritos: EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 

456/2000 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. 

LEGALIDADE. CUSTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO. FATURA ILÍQUIDA. (...) AUTORIA DA 

IRREGULARIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. A razão da cobrança 

é o efetivo consumo de energia que fora registrado erroneamente em 

prejuízo à concessionária, desimportante a autoria da irregularidade 

constatada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70053510517, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, 

Julgado em 05/07/2013) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA 

EM NOME DE TERCEIRO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. (...) DESVIO DE 

ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CÁLCULO FEITO COM 

BASE NO MAIOR CONSUMO. Comprovada a ocorrência de irregularidade 

no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do 

consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro 

dela se aproveitasse. Art. 72, IV, b, da Resolução nº 456/00 da ANEEL. 

Precedentes do TJRGS. (...) Apelação a que se nega seguimento. 

(Apelação Cível Nº 70055275804, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado 

em 01/07/2013) Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO pela rejeição da preliminar arguida pela Requerida, e, no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21784 Nr: 836-41.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valdelino Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. Jorge Felippe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enir Arge Conceição - OAB:2232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Rossato Jr. - 

OAB:10.933-A/MT, Sandro Roberto Almeida - OAB:7619-0

 Processo nº. 836-41.2006.811.0014 (Cód. 21784)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VALDELINO LUIZ 

DA SILVA, em face de K. JORGE FELIPPE, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Verifica-se que, a parte exequente foi devidamente intimada para 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção, porém, 

quedou-se inerte, conforme se verifica nas certidões de fls. 264/265.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que o exequente demonstrou, 

claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte exequente para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 31 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000396-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO N.º: 1000396-48.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ DECISÃO Visto. Trata-se de Ação de Execução 

em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, na qual o 

exequente alega ser credor do valor de R$ 4.492,80, a título de honorários 

advocatícios no exercício da advocacia dativa, valor este atualizado 

quando interposta a ação. Citado, o executado não se opôs ao pleito do 

exequente. É o relato do essencial. Fundamento e decido. Este processo 

executivo foi ajuizado para cobrar honorários advocatícios em que o 

exequente, advogado, desempenhou no exercício da advocacia dativa 

nesta unidade judiciária. A Fazenda Pública, citada e intimada não se opôs 

ao prosseguimento do feito. Isto posto, HOMOLOGO, pois, os cálculos 

apresentados pelo exequente id. 14270891, para fixar o valor do crédito 

executado em R$ 4.492,80, importe esse a vigorar a partir da data da 

propositura da demanda e atualizado monetariamente até a data do efetivo 

pagamento. Requisite-se o pagamento, por meio de RPV, nos termos dos 

artigos 535, § 3º, II, e 910, § 1º, ambos do CPC, observado o Provimento n. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017. De outro lado, indeferido o pedido 

da Fazenda Pública no sentido de que seja depositado em juízo os títulos 

de crédito que deram ensejo a presente execução, devendo a parte 

executada, às suas expensas, promover o controle dos pagamentos 

realizados, a fim de evitar eventual dano ao erário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro – MT, 03 de agosto de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18787 Nr: 563-68.2007.811.0033

 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: LUCAS ESDRAS DE SOUZA BRIANTE, RENILDA 

RODRIGUES DE SOUZA

 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.

Homologado o cálculo devido pela parte requerida às f. 153.

Expedido RPV às f. 155/159, com informação de pagamento e vinculação 

dos valores devidos às f.168

Por essas razões, defiro o pedido de f. 160 para fins de expedição do 

alvará judicial relativo aos valores devidos, em favor da parte autora – 

principal e de seus advogados – sucumbência.

Intimem os beneficiários para levantamento do alvará judicial, no prazo de 

5 (cinco) dias e, após, certifique o pagamento e satisfação integral do 

crédito, voltando os autos conclusos para prolação de sentença extintiva 

diante do cumprimento da obrigação e posterior arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53119 Nr: 2561-61.2013.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARDS, KDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Intimo o (a) nobre advogado (a) da parte autora para manifestar-se no 

prazo legal, haja vista ter solicitado o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30854 Nr: 1609-53.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MEDINA, PIO AQUINO DA 

COSTA, ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA, WILSON 

RODRIGUES LOPES, DANIEL CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT

 Visto.

Considerando que os acusados Pio Aquino da Costa, Wilson Rodrigues 

Lopes e Ademir da Silva foram devidamente intimados (fl. 512/513) e 

deixaram de comparecer a esta audiência de forma injustificada, decreto a 

revelia deles, com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal.

Doutro norte, considerando que a testemunha Rodrigo de Matos Emiliano 

encontra-se em gozo de férias, redesigno a audiência para o dia 

06/12/2018, às 13:00 horas, saindo os presentes intimados.
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Requisite-se a testemunha Rodrigo de Matos Emiliano.

Determino a expedição de mandado de condução coercitiva para as 

testemunhas Maria Rosa da Silva e Rosino João Almeida, eis que apesar 

de intimadas (fl. 512/513), deixaram de comparecer a este ato de forma 

injustificada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69247 Nr: 675-85.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MILITÃO DE FREITAS - 

OAB:19747-O/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLME DE OLIVEIRA 

CAVALCANTI - OAB:8.446-B

 Autos nº 675-85.2017.811.0033

Cód. 69247

Vistos.

Intimem-se os executados, pessoalmente, para se manifestarem, no prazo 

de 10 (dez) dias, sobre a avaliação realizada no imóvel penhorado.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Proceda-se nova tentativa de intimação, postal, do credor Argino Bedin, no 

endereço apresentado à fl. 152v.

Após manifestação deste ou decorrido eventual prazo para tanto, 

venham-me conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 02 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68895 Nr: 443-73.2017.811.0033

 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: ALDO CONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 443-73.2017.811.0033

CÓDIGO: 68895

REQUERENTE: ALDO CONTE

REQUERIDO: ORIVALDO DA ROSA

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se a parte autora para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 02 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20609 Nr: 458-57.2008.811.0033

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Intimo o (a) nobre advogado (a) da parte autora para manifestar-se no 

prazo legal, haja vista ter solicitado o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51628 Nr: 808-69.2013.811.0033

 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: ESPÓLIO DE ADRIANO PEROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN, PEDRONILA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:14.916-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Autos nº 808-69.2013.811.0033

Cód. 51628

Vistos.

Defiro o pleito formulado à fl. 177.

Depreque-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 02 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64879 Nr: 1607-10.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da(s) correspondência(s) devolvida(s) fl. 105 no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29941 Nr: 694-04.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA DÁGOSTO LTDA, DAVID JOSE 

DA CUNHA, ERISLANDIA BEZERRA DE SOUZA, RESIUTIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS E RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:SP/146.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, Riudeslar Lopes 

Pereira - OAB:MT/ 12.652

 Ante o exposto REJEITO a presente exceção de pré-executividade que 

MERCEARIA DAGOSTO LTDA E OUTROS moveu em face de REDE CEMAT 

S.A, devendo a ação executiva prosseguir nos seus ulteriores 

termos.Sem sucumbência.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do 

Rio Claro – MT, 01 de agosto de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73164 Nr: 2617-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PIACENTINI 

- OAB:7170B/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargante 

para apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52355 Nr: 1638-35.2013.811.0033

 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: ALTAÍDES CONSALTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO 

CLARO, NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:15056-E/MT, NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - 

OAB:15285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N: 1638-35.2013.811.0033

CODIGO: 52355

EXEQUENTE: ALTAÍDES CONSALTER

EXECUTADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

NATANAEL CASAVECHIA

DECISÃO

Vistos,

 1. HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente (fls. 339/340), vez 

que certificado decurso de prazo do executado para apresentar os 

competentes embargos, consoante certificado à fl. 344.

 2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Presidente do 

TJMT.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução, consignando que seu silêncio importará em 

extinção pelo pagamento.

São José do Rio Claro-MT, 02 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78692 Nr: 891-12.2018.811.0033

 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: SSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 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.: 68634 Nr: 202-02.2017.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DOS SANTOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloizio Oliveira silva - 

OAB:21011/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a carta precatória expedida ou realizar o seu preparo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33445 Nr: 1635-17.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511 - MT

 Visto,

 Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do executado.

Como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito expropriatório, 

reveste-se de inegável interesse público, na exata medida em que serve à 

realização de um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere 

eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas 

aquelas providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já 

definido no título.

Em outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.

Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.

Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora 

em instituição financeira é medida precedente às demais.

 Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi 

bem definida no art. 854 do CPC:

Art.854. Para possibilitara 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.

Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e seqüente 

intimação das partes.

Infrutífera a providência, intime-se o Exequente para que indique bens 

penhoráveis do Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão do feito, na forma do art. 791, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66723 Nr: 2704-45.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIPAGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL REDIVO, PAULA CRISTIANE DA 

SILVEIRA, VALMOR JOSÉ REDIVO, ELIANI BALAROTI REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898

 Autos nº 2704-45.2016.811.0033

Cód. 66723

Vistos.

Considerando o informado pelo requerente na petição de fl. 86, defiro o 

pleito de suspensão do feito, pelo período de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se o requerente a requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.
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São José do Rio Claro – MT, 02 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56188 Nr: 1753-22.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIO ARTIGA, LUIZ CARLOS FONTOURA ARTIGAS, 

CELSO ARTIGAS, REGINALDO ARTIGAS, VALDINEIS DO CARMO 

ARTIGAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKESHI TAKANO, RIO MÉDICA 

ASSISTENCIAL S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON TADEU LAMIM - 

OAB:16012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10.390/MT, MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - 

OAB:10390-A/MT

 Autos nº 1753-22.2014.811.0033

Cód. 56188

Vistos.

Sobre a petição de fl. 313 e documentos que a seguem, manifestem-se os 

exequentes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 02 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65629 Nr: 2075-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO & 

CIA LTDA - ME, DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 2075-71.2016.811.0033

CÓDIGO: 65629

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

REQUERIDO: DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO & CIA LTDA – ME E 

DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO.

 SENTENÇA

Vistos,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante acordo 

de fls. 129/131, homologo o presente acordo e extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 02 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73913 Nr: 2882-57.2017.811.0033

 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: BRADECO SAÚDE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O M V - BORRACHAS LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A

 AUTOS: 2882-57.2017.811.0033

CÓDIGO: 73913

REQUERENTE: BRADESCO SAÚDE S.A

REQUERIDO: OMV – BORRACHAS LTDA – ME.

 SENTENÇA

Vistos,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante acordo 

de fls. 55/56, homologo o presente acordo e extingo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 02 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66376 Nr: 2528-66.2016.811.0033

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA ABATE DE ANIMAIS LTDA - ME, KELY 

FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça fls. 75 no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7346 Nr: 1465-60.2003.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, MARIA 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a nobre Advogada, Dra. 

Rejane Buss Sonnenberg, para apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1549-70.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE OLIVEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça fls. 87 no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19421 Nr: 1202-86.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO 

PEDRO RODRIGUES, MARIA DOLORES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RECHE DE 

CASTILHO SADIM - OAB:7.838 OAB/MS

 CERTIDÃO

Intimo os executados João Pedro Rodrigues e Maria Dolores Rodrigues, 

por meio de sua advogada, para que no prazo de 15 (quinze) dias efetuem 

o pagamento do débito que atualizado perfaz a importância de R$ 

18.243,33 (dezoito mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e três 

centavos).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79294 Nr: 1231-53.2018.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ZAMBELI, DONIZETE ZAMBELLI, SEDELEIS DE 

FATIMA ZAMBELLI TASSIONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADELAIDE BRUNELI ZAMBELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DONIZETE ZAMBELLI, Rg: 3.422.883-3, 

Filiação: Angelo Zambelli e Maria Adelaide Bruneli Zambelli, data de 

nascimento: 21/02/1967, brasileiro(a), natural de Nova Esperança-PR, 

solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO para participação no processo, de interessados 

incertos ou desconhecidos.

Resumo da Inicial: A Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, em 

favor de ANGELO ZAMBELLI, SONIZETE ZAMBELLI, SEDELEIS DE FÁTIMA 

ZAMBELLI TASSIONE que atua em nome próprio e em representação por 

procuração de SUELI TERESINHA ZAMBELLI, vem respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência requerer a abertura ARROLAMENTO 

SUMÁRIO. com fundamento no artigo 659 e seguintes do CPC, dos bens 

deixados pro MARIA ADELAIDE BRUNELI ZAMBELLI - Dos fatos: MARIA 

ADELAIDE BRUNELI ZAMBELLI, faleceu em 30 de janeiro de 2018 - Dos 

bens a inventariar: 01 (um) lote de terras, nº 185, situado na Gleba 

Massapé I, com área de 110,71 ha, matricula nº 3.187, avaliada 

aproximadamente em R$ 327.854.00; 01 (um) lote de terras, nº 184, 

situado na Gleba Massapé I, com área de 24,20 ha, matricula nº 3186, 

avaliada aproximadamente em R$ 151.008,00; 01 (um) lote urbano, lote 14, 

quadra 12, setor 01, com área de 600,00mm, matricula nº 10.067, Livro nº 

02, fls. 01F, avaliada aproximadamente em R$ 23.766,00; 01 (um) imóvel 

residencial situado Rua Paraíba, 350, centro, São José do Rio Claro/MT, 

lote de terras nº 17.988, com área de 600,00 mm, avaliada em R$ 

23.776,00. Atribui à causa o valor de R$ 544.211,00

Despacho/Decisão: PROCESSO: 1231-53.2018.811.0033CÓDIGO: 

79294REQUERENTE: ANGELO ZAMBELI E OUTROS REQUERIDO: MARIA 

ADELAIDE BRUNELI ZAMBELIDESPACHOVisto.Nos termos do artigo 626, 

§1º c/c artigo 259, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, determino 

a publicação de edital de intimação e havendo-se eventual decurso de 

prazo certifique-se.Após, à Fazenda Pública Estadual para se manifestar 

quantos à apresentação das primeiras declarações. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 31 de julho de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 02 de agosto de 2018

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20778 Nr: 626-59.2008.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, VGP, LDBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - OAB:10.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil 

e no art. 9º, III do Código Civil/2002, publico pela terceira vez a r. Sentença 

de fls. 86/87.

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR 

A INTERDIÇÃO de Valdeir Guedes Paixão, declarando-o relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do 

Código Civil, nomeio-lhe curadora Sra. Gerci dos Santos Pereira.

Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil 

e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias.

Sem custas ou honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquive-se.

São José do Rio Claro, 13 de junho de 2016."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 275 Nr: 145-19.1996.811.0033

 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: BB. FINANCEIRA S.A -CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVEST.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEDÁLIA GOMES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Tendo em vista a juntada de informações às fl. 187, intimo a parte 

exequente para providenciar, no prazo legal, o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça, bem como comprovar que o fez, nos autos de Carta 

Precatória, código 1278764, Primeira Vara especializada de Direito 

Bancário, Cuiabá/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20742 Nr: 598-91.2008.811.0033

 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: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

 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:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 

30292263953, Rg: 633.308, Filiação: Luiz Rodrigues de Souza e Rosa Dias 

de Carvalho, data de nascimento: 03/03/1933, brasileiro(a), natural de 

Lins-SP, viuvo(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte autora acima qualificada para levantar a 

quantia depositada em juízo por sua advogada conforme comprovante de 

fl. 127, devendo o autor comparecer na Secretaria portando os 

documentos pessoais e dados bancários para a expedição do alvará em 
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seu favor (Prazo: 10 dias).

Despacho/Decisão: PROCESSO N: 598-91.2008.811.0033 

(20742)Visto.Defiro o requerimento de fl. 125/126.Para tanto, intime-se 

Antônio Rodrigues de Souza para levantar a quantia depositada em juízo 

por sua advogada, conforme comprovante de fl. 127, devendo o autor 

comparecer na Secretaria portando os documentos pessoais e dados 

bancários para a expedição do alvará em seu favor (Prazo: 10 dias).Na 

hipótese de não ser encontrado, intime-o por edital e, ultrapassado o 

prazo sem as providências determinadas no parágrafo anterior, 

permaneçam os autos em arquivo provisório até que haja notícias do 

requerente ou ele apareça.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 11 de abril de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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, Adriana de Souza 

Casavechia, digitei.

São José do Rio Claro, 03 de agosto de 2018

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53088 Nr: 2527-86.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO NUNES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79848 Nr: 1479-19.2018.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JÉFERSON DE SANTANA - 

OAB:5878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora para atualizar o endereço do requerido no prazo 

legal, tendo em vista as informações constantes fl. 21.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000422-46.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KAYSER & SERAGUCI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ROCHA BRUGNOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000422-46.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Carta Precatória 

Cível Deprecante: 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT Proc. de origem: 

3620-85.2014.811.0086 – Código 80445 Vistos etc. 1. Recebo a presente 

carta precatória, porque devidamente instruída nos moldes do artigo 260 

do Código de Processo Civil. 2. Cumpra-se conforme o deprecado, 

servindo as cópias do mandado e da contrafé, como fiéis reproduções 

dos originais. 3. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

comarca de origem com as homenagens de estilo. São José do Rio Claro, 

3 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de 

Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79325 Nr: 1232-38.2018.811.0033

 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: JUCILEIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004).d)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57363 Nr: 2571-71.2014.811.0033

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO OLIVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FIAT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para manifestar-se acerca dos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53356 Nr: 2825-78.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA STEFANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O, VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA - OAB:16119

 Vistos, etc.

1. Intimem-se, via DJe, o patrono da autora, e pessoalmente o requerido 

para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53057 Nr: 2491-44.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA LIMA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA DE AMORIM 

FERRAZ JORDÃO - OAB:11657/MT, José Martins - OAB:SP/ 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Em razão da não manifestação do requerente e do teor da petição de fl. 

88, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31907 Nr: 94-46.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a requerente, através de seu advogado, via DJe, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, nos termos estabelecidos pelo artigo 534 do CPC, 

sob pena de indeferimento do pedido.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66674 Nr: 2686-24.2016.811.0033

 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: SEVERINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o ofício juntado à fl. 44.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63117 Nr: 663-08.2016.811.0033

 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: TANIA INÊS DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se, via DJe, o patrono da autora, e pessoalmente o requerido 

para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55720 Nr: 1375-66.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SEELEND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR, FERNANDA 

MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY GUIMARÃES COSTA 

- OAB:190341

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64462 Nr: 1394-04.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido constante na petição de fl. 18, visto que, em consulta 

ao sistema do DETRAN, verifiquei a existência de restrição à venda do 

veículo, conforme documento anexo.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se no feito, requerendo o que entender de direito.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19335 Nr: 1107-56.2007.811.0033

 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): VIANEI ELOI SCHIMIDT, MILTON MATEUS 

CRIVELETTO, SONIA MARIA PAHIM FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se o(a/s) patrono(a/s) do exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, postulando o que entender de 

direito.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75143 Nr: 3476-71.2017.811.0033

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PUNTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI LOPES - 

OAB:OAB/MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 29 [busca de 

endereços via Bacenjud e Infojud, além de expedição de ofícios], porque, 

compulsando os autos, constata-se que o banco requerente apenas 

alegou não ter encontrado o endereço do requerido, sem, contudo, 

fornecer qualquer elemento probatório a tanto. A jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme nesse sentido.O art. 

18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que prescreve em três anos a 

pretensão executiva de duplicata mercantil, contados da data de 

vencimento do título.Transcorridos mais de três anos do vencimento da 

duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a citação válida do 

réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da 

pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.”(Ap 43212/2017, 
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DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 

19/07/2017)“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO.A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.”(AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2014, 

Publicado no DJE 25/11/2014).2. INTIME-SE o patrono da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, junte aos autos o endereço 

atualizado do requerido, sob pena de extinção processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62354 Nr: 293-29.2016.811.0033

 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: SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI 

- OAB:7.170-A

 Vistos, etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67429 Nr: 3053-48.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARES FURTUNATO PEDERIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido formulado pelo exequente às fl. 21/22 [penhora 

eletrônica], tendo em vista que, a teor da certidão de fl. 20, a citação do 

executado Alvares Furtunato Pederiva não fora integralmente realizada.

 2. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, postule o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1744 Nr: 382-48.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉZIO FRANCISCHINI, ANTONIO 

FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, 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

 Vistos, etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 23364 Nr: 602-94.2009.811.0033

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA PAHIM FERREIRA, MILTON MATEUS 

CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A

 Vistos, etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60117 Nr: 1514-81.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONIS DO ESPIRITO SANTO SIGNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Insituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:19704, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

apresentar suas Contrarrazões no lapso temporal de 15 (quinze) dias nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52778 Nr: 2163-17.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO APARECIDO MERCER, ADELVINA LUIZ 

VINHAL DE GODOY, ANA GREICY GIL ALFEN, ANA LILIAN DA 

CONCEIÇÃO RAMOS JARDIM, ANA LUCIA HARALA, ANDRE LUIS VIEIRA 

ROSA, DAMIANA FURTADO LEITE GOBATTO, CRISTINA OLEGÁRIO 

MACHADO, CARLA REGINA PAIVA, AUDINEIDE COSTA ROCHA DA CRUZ, 

ANTONIA DE LOURDES GARCIA GEA, ANTONIETA FERREIRA DA SILVA, 

ANGELA TEREZINHA CARNAVALI LOPES SANCHES, CLAUDIVAN DE 

ARAÚJO GERICÓ, EDNA CALVÁRIO, DJANIRA SANTANA, LIZETE 

TEREZINHA KAIPPERS, LUCIMEIRE DA SILVA, LINDALVA MARQUES 

AYELLO, DHAYA CRYSTINA FURLAN SORTI, JOSE VALDIR DE PAULA 

FERREIRA, JOSINEIA MEDEIROS, JOSEFA FERREIRA DE LIMA TURRA, 

JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA, KATIA LUCIANA GARCEZ, KATIA DE 

LIMA MELO, LEIDA JACOB, LEILA JACOB DE LIMA, LUCIANA CORREA DA 

SILVA, LUCINETE PERPETUA SILVA CRUZ, SÔNIA APARECIDA 

BATISTELA, TÂNIA PAULA DILL, MARLI VOLPE, MARLI FÁTIMA FELINI, 

MARIA VERA LÚCIA LOPES, MARLI MARIA BOTH, NADIR MORO DA 

SILVA, SIMONE ERCIAN DE SOUZA, MARLENE TERESINHA BOTH DE 

CAMPOS, RAIMUNDA CANDIDA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA 

CRUZ, SEALSLAY ARNAUT MORAES, ROSIMEIRE FERREIRA DE PAULA, 

MARIA BEATRIZ DE MAGALHÃES MORAIS, VERA LUCIA FONTANA, 

MARCIA APARECIDA MAGALHÃES, MARLI MARIA MONTEIRO PROGETE, 

MARINA FELIX DE SOUSA, TATIANE DA SILVA FONSECA, MARINA 

ARLETE GASQUES RIZZATO, THIANE ARAUJO COSTA, MARIA 

APARECIDA MUNIZ, MARIA GORETE PEREIRA, MARLI MENDONÇA 

GARCEZ LEITE, ROSANA APARECIDA DA ROSA, ROSIMEIRE DA SILVA 

TRINDADE, SIDNEY DE SOUZA CORDEIRO, SILVANA TERESINHA ALVES 

DE ABREU, SILVIA SAMPAIO DA SILVA LOPES, VANICE RAQUEL 

SCHMIDT, VIVIAN ROBERTA DOS SANTOS LEITE, EDNA LOPES AMARAL, 

ELIANE CALHEIROS BARBIERI, FÁTIMA NEUZA BORO DE OLIVEIRA, 

JOANA CARNAVALI SANCHES, INÊS APARECIDA SAVIANI, IDALINA DE 

OLIVEIRA, ERCILIA TEREZINHA FININ SOCOLOSK, GISLAINE LUCIA LOPES 

RIBEIRO, ELIZABETH GIL ALFEN, HELLEN CRISTINA FIALHO DA SILVA, 

JOMELISSE HENRIQUE DE ANDRADE, ZENILDA DE JESUS SANTOS, ZILDA 
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GARCEZ CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca dos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 354 Nr: 170-66.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÉLCIO JOSÉ ZENNI - 

OAB:3,313/PR, ALESSANDRO S. V. ZENNI - OAB:18,554-PR, DONIZETTE 

SIMÕES - OAB:12,187/PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53220 Nr: 2678-52.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MAMEDES 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 

apresentar suas Contrarrazões no lapso temporal de 15 (quinze) dias nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69026 Nr: 565-86.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAZINCRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON DE HELD LOPES - 

OAB:11872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, diante da publicação, 

para ciência da r.Sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19903 Nr: 1673-05.2007.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, ÉDINA MARIA MALDONADO 

BATICIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MALDONADO BATICIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos etc.

1. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, tal 

como determinado na sentença prolatada às fls. 263/266.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27256 Nr: 1130-94.2010.811.0033

 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: MARIA DE LOURDES CRUZ ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..3. DESIGNO a realização de audiência de instrução para o dia 

27 (vinte e sete) de setembro de 2018, às 14h30min.4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Intime-se, via DJe, o 

patrono da parte autora para, juntamente com a requerente, 

comparecerem na audiência designada, para qual deverão trazer sua(s) 

testemunha(s) independentemente de intimação judicial, sob pena de 

desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (CPC, art. 455, § 3º), bem 

como acerca da presente decisão.b)Intime-se por correio o Instituto 

Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei 

nº 10.910/2004), para comparecer na audiência, bem como acerca da 

presente decisão.c)Intime-se a parte autora para prestar depoimento 

pessoal, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º, do CPC 

(Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e 

advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se 

recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.).d)Após, conclusos para 

realização da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58007 Nr: 124-76.2015.811.0033

 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: ADEMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENILDA DA SILVA CAUDAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:14946/0-MT, FERNANDA 

MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIO DO NASCIMENTO SILVA - OAB:16.947 OAB/MT, JOSE MARIA 

MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Vistos etc.

1. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclareçam qual dos acordos que pretendem 

ver homologados, visto constar dois termos distintos de composição nos 

autos, às fls. 130/130-verso e fls. 134/135-verso.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58886 Nr: 674-71.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER TOLENTINO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119/O

 Vistos etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que Cooperativa de Crédito 

Rural de Nova Mutum move em desfavor de Wagner Tolentino de Novaes.

Sentença de fls. 99 homologou acordo entre os contendores e determinou 

a suspensão do processo até o cumprimento integral da transação.

Certidões de fls. 102 e 104 atestam que, apesar de intimado o advogado 

via DJe e o exequente pessoalmente, deixaram de se manifestar.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o 

§ 1º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o 
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magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise do mérito, 

quando o autor, intimado, por não promover os atos ou diligências que lhe 

cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Compulsando os autos, constata-se que o credor, devidamente intimado 

para manifestar-se nos autos para dar seguimento ao feito, quedou-se 

inerte. Circunstância essa a revelar, a mais não poder, o desinteresse do 

autor no regular prosseguimento deste feito.

Destarte, este processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o 

abandono do processo pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.

Custas e despesas processuais, se houver, pelo exequente. Sem verba 

honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 23525 Nr: 759-67.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CORREA VICENTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante do trânsito em julgado certificado à fl. 182, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31957 Nr: 144-72.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14.810/MT

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido formulado pela defesa técnica do réu, por meio da 

petição de fls. 219/220 [reconsideração da determinação de intimação por 

hora certa], porque não houve esforço probatório direcionado a 

demonstrar/comprovar a viagem realizada pelo réu, tampouco elementos 

capazes de afastar a confiabilidade e credibilidade da certidão exarada 

pelo senhor oficial de justiça, jungida à fl. 202.

Ademais, a decisão de fls. 213/216 bem explicou que, desde 2013, em 

duas distintas Comarcas, existe dificuldade na intimação do réu para ser 

interrogado, apesar de o endereço sempre ser o por ele fornecido, 

havendo fundadas razões de que se oculta para não ser intimado para o 

ato de seu interrogatório.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências

a. CUMPRAM-SE os atos pendentes da sentença de fls. 213/216, se 

houver.

b. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogados(a/s) do réu do teor desta decisão.

c. AGUARDE-SE o cumprimento da carta precatória expedida ao Juízo da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (fl. 218/218-verso), com a finalidade 

de proceder ao interrogatório do réu.

d. Após, conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se, com urgência, porque se trata de processo 

afeto à metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58845 Nr: 643-51.2015.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO ANDRÉ GOMES, ANDRÉ MAURICIO 

GOMES, JANDERSON DANIEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842, 

PERSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33401 Nr: 1591-95.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUELETE & MIGUELETE LTDA, LUIZ CARLOS 

MIGUELETE, EDINOLIA SOUZA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fls. 107 [citação por edital], a teor das tentativas 

infrutíferas de localização dos executados, especialmente em razão de o 

feito tramitar há seis anos sem sequer ter havido a citação dos 

executados.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se o competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 

(trinta) dias no átrio do fórum, contendo, apenas, a indicação do 

exequente, o nome dos devedores, a quantia devida de acordo com os 

valores atualizados, a natureza da dívida, o prazo e o endereço da sede 

do juízo.

b) Decorrido o prazo editalício, e não sendo efetuado o pagamento, 

tampouco garantida a execução, conclusos para nomeação de curador 

especial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60455 Nr: 1749-48.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM. BROKER 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Irene Galiego da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Indefiro novo bloqueio e penhora on-line formulado pela 

exequente às fls. 63/64.Nesse sentido:“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO 

CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON LINE. REQUERIMENTO 

DE NOVA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Não há 

ofensa ao art. 535 do CPC na hipótese em que a Corte de origem 

manifesta-se explicitamente sobre a questão embargada, no caso, o 

disposto no art. 655-A do CPC. 2. O credor deve demonstrar indícios de 

alteração da situação econômica do executado para o requerimento de 

uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para 

não "transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de 

responsabilidade do exequente" (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não 

provido.”(REsp 1145112/AC, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 28/10/2010).2. 

INDEFIRO o pedido de fls. 63/64 [consulta via sistema INFOJUD], porque 

não foram esgotadas as diligências necessárias para localização de bens 

da parte devedora, inclusive, consta à fl. 46, extrato obtido por meio do 

sistema RENAJUD, informando existência de inclusão de restrição sobre 

veículo automotor de propriedade da parte devedora.3. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)INTIME-SE a parte 

exequente, por meio de seus advogados constituídos, sobre o inteiro teor 

da presente decisão e também para indicar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob 
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pena de extinção, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de 

vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, conforme 

inteligência do art. 580 da CNGC – Judicial.b)Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72246 Nr: 2283-21.2017.811.0033

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 86 [busca de 

endereços via Bacenjud e Infojud], porque, compulsando os autos, 

constata-se que o banco requerente apenas alegou não ter encontrado o 

endereço do requerido, sem, contudo, fornecer qualquer elemento 

probatório a tanto.A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária.O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título.Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via 

executiva.”(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)“AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO 

DA DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA 

AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A consulta online aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações 

acerca do endereço do executado, é medida excepcional e derradeira, 

devendo ser utilizada apenas quando a parte não dispuser de outro meio 

para atingir seu objetivo.”(AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014).2. INTIME-SE o patrono da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, junte aos autos o 

endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 9041 Nr: 811-39.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIDNEI CERVANTES, ROSANGELA FREIRE 

MUNHOZ CERVANTES, ARLEY CERVANTES DONATO, ADILSON 

CERVANTES, ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES, SONIA MARIA 

CORDEIRO CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - 

OAB:33490, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT 16.528

 Vistos etc.

1. Em análise do caderno processual com intuito de proferir sentença, 

verifiquei constar nos autos informação sobre o falecimento de um dos 

autores, Sra. Adelina Freire Munhoz Cervantes, ocorrido em 29.10.2014, 

conforme se verifica pela Certidão de Óbito de fl. 419, não tendo sido 

regularizado o polo ativo da ação, através da habilitação dos herdeiros da 

de cujus, até o momento, como dispõe o artigo 687 e seguintes do CPC.

2. Sendo assim, face ao falecimento da Sra. Adelina Freire Munhoz 

Cervantes, suspendo o processo pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 313, 

§ 4º do CPC), para que se realize a habilitação dos herdeiros, devendo ser 

intimados para se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do 

feito.

3. Ressalto, ainda, que, a teor do artigo 682, inciso II, do Código Civil, a 

morte da parte é causa de extinção do mandato do advogado, o que 

enseja na necessidade de regularização da representação processual, 

cuja ausência dá causa à extinção do processo sem apreciação do 

mérito.

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a) Intimem-se as partes, via DJe na pessoa de seus advogados 

constituídos, acerca da presente decisão.

(b) Decorrido o prazo de suspensão, retornem os autos conclusos.

5. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54544 Nr: 387-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIO RIO CLARO, ALTAIR DUARTE 

PAULO, RUTH PAULA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, responda aos embargos de fls. 94/97-verso, nos termos do 

art. 702, § 5º, do CPC.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 1281-21.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante da certidão de decurso de prazo sem manifestação do 

executado citado por edital (fl. 63), a nomeação de curador especial é 

medida que impõe.

Assim, nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como 

curadora especial para o executado, com fulcro no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que apresente 

defesa, no prazo legal.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66176 Nr: 2411-75.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVWR, EVW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLRW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de alimentos proposta por Y. V. W. R., 

representada por sua genitora Elizabeth Vareiro Watanabe Rabelo, em 

face de VALDEMIR LIMA RABELO.
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 Citado para pagamento dos valores em execução, ou para justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, o executado permaneceu inerte, conforme 

certidão de fl. 20.

Petição dos exequentes às fls. 21/22, postulando pela prisão do 

executado, apresentando, ainda, cálculo atualizado da dívida (fl. 23).

Petição e documentos apresentados pelo executado (fls. 25/29), 

requerendo a suspensão do feito diante do acordo realizado.

 Petição aportada pela exequente à fl. 30, juntamente com instrumento de 

transação extrajudicial, subscrito pelas partes, requerendo a homologação 

por sentença do termo de acordo e a suspensão do feito até a quitação 

integral do débito pactuado.

Em manifestação, o Ministério Público opinou pela homologação do acordo 

(fl. 33).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Não havendo óbice ou qualquer irregularidade que impeça a 

homologação do acordo firmado entre as partes HOMOLOGO-O, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, ao passo que determino a 

suspensão dos presentes autos até cumprimento integral da transação 

(15/12/2019).

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se as partes da presente decisão.

b) Após, decorrido o prazo de suspensão, vista às partes e ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 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

 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:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de buscas de endereço do requerido Altair Galiano 

Cardoso junto aos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, pois em que 

pese a afirmação do autor de que a carta precatória foi negativa, verifico 

que esta foi devolvida sem o cumprimento, devido à ausência de 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça (Certidão fl. 115-verso).

2. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

3. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50323 Nr: 2167-88.2012.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 104 [pedido de 

arquivamento provisório do processo], visto que inexiste previsão legal 

nesse sentido.

2. INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, junte aos autos o endereço atualizado do requerido, sob pena 

de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31227 Nr: 1982-84.2011.811.0033

 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): LEDONIO TONON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16.555-A OAB/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fl. 159, qual seja, o acesso do advogado Valdir 

Bruno Engel Júnior à declaração de ajuste anual exercício de 2016, do 

executado, a teor do substabelecimento de fl. 160.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus advogados 

constituídos, sobre o inteiro teor da presente decisão e também para 

indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão, conforme inteligência do art. 580 da CNGC – Judicial.

b) Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57498 Nr: 2657-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS, JORGE 

FRANCO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 49/58 [penhora rendimento de 

aluguel de imóvel], porque ausente o instrumento contratual e/ou outro 

elemento de prova que ateste a existência de contrato de locação entre 

o(s) executado(s) e a pessoa relacionada da certidão de oficial de justiça 

de fl. 41, a saber, Jhony.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus advogados constituídos, 

sobre o inteiro teor da presente decisão e também para indicar providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, no prazo de 15 

(dez) dias, sob pena de extinção, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, 

conforme inteligência do art. 580 da CNGC – Judicial.

b. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30970 Nr: 1725-59.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. SILVA DE LIMA MERCEARIA-ME, JOSÉ 

SILVA DE LIMA, GENILDA ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO os pedidos de fl. 104 [consulta via sitema RENAJUD e 

INFOJUD], porque não foram esgotadas as diligências necessárias para 

localização de bens da parte devedora, inclusive, consta à fl. 96, ofício 

expedido pelo cartório distribuidor de Nova Mutum/MT, informando que a 

instituição financeira não procedeu ao recolhimento das custas judicias, e 

por isso, não foi cumprida decisão de fl. 85, qual seja, proceder a penhora 

e avaliação dos bens do executado localizados por meio do sistema 

RENAJUD.

2. INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus advogados constituídos, 

sobre o inteiro teor da presente decisão e também para indicar providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, 

conforme inteligência do art. 580 da CNGC – Judicial.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000394-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000394-78.2018.8.11.0033 SENTENÇA – SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS 

– [10459] Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Execução de Honorários 

Advocatícios proposta por Maycon Gleison Furlan Picinin em face do 

Estado de Mato Grosso. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. 

A Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios, prescreve, em seus artigos 2º e 5º, que: 

“Art. 2 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. § 1 Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2 Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo. § 3 (VETADO) § 4 No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. “Art. 

5 Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” Infere-se da leitura desses preceitos legais, que aos 

Juizados Estaduais da Fazenda Pública compete processar e julgar as 

causas, de até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, em que os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios, bem como suas respectivas 

autarquias, fundações ou empresas públicas ostentem a condição de 

réus. Por sua vez, a Lei 12.153/2009, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que 

“No foro em onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.”. Melhor explicando: uma causa intentada em 

face de Estados, Distrito Federal, Municípios ou autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas, cujo valor seja de até 60 (sessenta) 

salários mínimos, há de ser proposta (obrigatoriamente) perante o Juizado 

Estadual da Fazenda Pública, a não ser que ostente complexidade ou que 

esteja inserida numa das hipóteses previstas no § 1º do artigo 2º da Lei 

12.153/2009. Pois bem. Esta demanda diz respeito à ação de execução de 

honorários de defensor dativo intentada em face do Estado de Mato 

Grosso, cujo valor não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, 

tampouco apresenta complexidade. Causa essa que foi ajuizada após a 

implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública nesta Comarca e que 

não se insere nas exceções previstas no § 1º do artigo 2º da Lei 

12.153/2009. Destarte, considerando que o valor pleiteado nesta ação de 

execução não excede a 60 (sessenta) salários mínimos e que a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, a teor do 

artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, esta unidade judiciária é absolutamente 

incompetente para apreciar e julgar a demanda. Lado outro, frise-se que 

de acordo com os atos de instalação, os feitos no Juizado Especial da 

Fazenda Pública tem processamento eletrônico por meio do Processo 

Judicial Eletrônico (PJe), circunstância que inviabiliza a remessa dos 

presentes autos para aquele Juízo Especial, cabendo ao interessado a 

renovação do pedido, de acordo com as exigências próprias daquela 

unidade judiciária. Destaque-se, nesse particular, que, a despeito de 

acirrada controvérsia doutrinária e jurisprudencial, preferimos dividir os 

pressupostos processuais em duas categorias: (i) pressupostos 

processuais para a constituição válida do processo e (ii) pressupostos 

processuais para o desenvolvimento regular do processo. E, dentro dessa 

perspectiva, inserimos a “competência” dentro dessa última categoria, 

porquanto, para que o processo se desenvolva validamente, o órgão 

jurisdicional tem que ser competente. Nessa linha de pensar, estando 

ausente, como no caso, competência para esta unidade judiciária apreciar 

e julgar a demanda, e, ante a impossibilidade de remessa dos autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública, mister o reconhecimento, de ofício, 

da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo e a consequente extinção processual sem resolução 

do mérito (art. 485, IV, c/c § 3º, do CPC). 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, 

DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 2ª Vara da Comarca de 

São José do Rio Claro para processar e julgar a ação e, com fundamento 

no artigo 485, IV, c/c § 3º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 2º, § 4º, 

da Lei 12153/2009, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo. Publicada com 

a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 3 de agosto de 

2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000391-26.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000391-26.2018.8.11.0033 SENTENÇA – SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS 

– [10459] Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Execução de Honorários 

Advocatícios proposta por Maycon Gleison Furlan Picinin em face do 

Estado de Mato Grosso. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. 

A Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios, prescreve, em seus artigos 2º e 5º, que: 

“Art. 2 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. § 1 Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2 Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo. § 3 (VETADO) § 4 No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. “Art. 

5 Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” Infere-se da leitura desses preceitos legais, que aos 

Juizados Estaduais da Fazenda Pública compete processar e julgar as 

causas, de até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, em que os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios, bem como suas respectivas 

autarquias, fundações ou empresas públicas ostentem a condição de 

réus. Por sua vez, a Lei 12.153/2009, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que 

“No foro em onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.”. Melhor explicando: uma causa intentada em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 537 de 740



face de Estados, Distrito Federal, Municípios ou autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas, cujo valor seja de até 60 (sessenta) 

salários mínimos, há de ser proposta (obrigatoriamente) perante o Juizado 

Estadual da Fazenda Pública, a não ser que ostente complexidade ou que 

esteja inserida numa das hipóteses previstas no § 1º do artigo 2º da Lei 

12.153/2009. Pois bem. Esta demanda diz respeito à ação de execução de 

honorários de defensor dativo intentada em face do Estado de Mato 

Grosso, cujo valor não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, 

tampouco apresenta complexidade. Causa essa que foi ajuizada após a 

implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública nesta Comarca e que 

não se insere nas exceções previstas no § 1º do artigo 2º da Lei 

12.153/2009. Destarte, considerando que o valor pleiteado nesta ação de 

execução não excede a 60 (sessenta) salários mínimos e que a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, a teor do 

artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, esta unidade judiciária é absolutamente 

incompetente para apreciar e julgar a demanda. Lado outro, frise-se que 

de acordo com os atos de instalação, os feitos no Juizado Especial da 

Fazenda Pública tem processamento eletrônico por meio do Processo 

Judicial Eletrônico (PJe), circunstância que inviabiliza a remessa dos 

presentes autos para aquele Juízo Especial, cabendo ao interessado a 

renovação do pedido, de acordo com as exigências próprias daquela 

unidade judiciária. Destaque-se, nesse particular, que, a despeito de 

acirrada controvérsia doutrinária e jurisprudencial, preferimos dividir os 

pressupostos processuais em duas categorias: (i) pressupostos 

processuais para a constituição válida do processo e (ii) pressupostos 

processuais para o desenvolvimento regular do processo. E, dentro dessa 

perspectiva, inserimos a “competência” dentro dessa última categoria, 

porquanto, para que o processo se desenvolva validamente, o órgão 

jurisdicional tem que ser competente. Nessa linha de pensar, estando 

ausente, como no caso, competência para esta unidade judiciária apreciar 

e julgar a demanda, e, ante a impossibilidade de remessa dos autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública, mister o reconhecimento, de ofício, 

da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo e a consequente extinção processual sem resolução 

do mérito (art. 485, IV, c/c § 3º, do CPC). 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, 

DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 2ª Vara da Comarca de 

São José do Rio Claro para processar e julgar a ação e, com fundamento 

no artigo 485, IV, c/c § 3º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 2º, § 4º, 

da Lei 12153/2009, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo. Publicada com 

a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 3 de agosto de 

2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010740-42.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBIERI SANDOVETI (EXECUTADO)

JOAO PAULO SANDOVETI (EXECUTADO)

 

Visto. Procedi, nesta data, à penhora on line deferida no item 10387416. 

Junte-se a consulta e, aguarde-se o prazo para resposta do sistema - 72 

(setenta e duas) horas para juntada do ID respectivo. Após, cumpra-se 

integralmente à determinação constante no item 10387416, intimando as 

partes acerca do resultado da pesquisa. São José do Rio Claro, 23 de 

julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010282-88.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para fornecer meios ao Sr. Oficial de Justiça para 

efetivo cumprimento do r. mandado de Adjudicação, face o credor não 

residir nesta Comarca e os Bens se encontrarem na Cidade de Nova 

Maringá, Termo desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-74.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010108-74.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA BARBOSA REQUERIDO: BRASIL TELECOM S.A - OI DECISÃO 

Visto, Trata de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, ajuizada por Maria 

Aparecida Barbosa, em face de Oi S/A, foi julgada procedente 

condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com transito em julgado em 21/03/2018 (Id. 

12387166). Ademais, verifico que a parte autora postulou pelo 

cumprimento da obrigação de pagar. Ocorre que a empresa ré 

encontra-se em Recuperação Judicial em trâmite nos autos nº. 

0203711-65.2016.8.19.0001, na 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ. Acerca do tema, estabelece o enunciado 51 do FONAJE: 

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria”. Desta feita, tendo em vista que foi proferida a sentença, com 

trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor 

do credor, a fim de que habilite seu crédito pela via própria. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 25 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-66.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA OLINDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000216-66.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JESSICA OLINDA DA 

SILVA REQUERIDO: ANANGUERA EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória Negatória de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por JESSICA OLINDA DA SILVA, em face de 

ANANGUERA EDUCACIONAL LTDA, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega inexistir. Postula, 

ao final, pela condenação da requerida em dano morais. Citada para 

comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de estar 

presente, conforme Termo de Audiência (Id. 10909315). Ab initio, com 

fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte 

requerida, eis que, devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à 

sessão de conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se 

tornem incontroversos os fatos articulados na reclamação autuada, 

trabalhando em desfavor da parte reclamada, com o julgamento da causa 

de acordo com a tese da parte reclamante. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. Destaca-se que a presente lide deve ser 
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solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. A parte autora afirma que efetuou a 

matrícula em um curso oferecido pela requerida, tendo posteriormente 

solicitado o cancelamento do curso, de modo que resta indevida a 

restrição nominal inserido pela ré. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor total de R$ 569,68 (quinhentos e sessenta e nove reais e 

sessenta e oito centavos), Consoante se observa a requerida inseriu 

quatro apontamentos restritivos nos valores de R$ 142,52 (cento e 

quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), com as seguintes 

datas de débito: 08/01/2015, 06/02/2015, 06/03/2015 e 07/04/2015. Desta 

feita, tendo em vista que a autora solicitou o cancelamento da matricula em 

27/11/2014, revela-se indevida a inscrição do nome da autora por débito 

posterior ao cancelamento da matricula. Assim, não tendo a requerida 

demonstrado, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados, 

ou que a parte autora manteve a utilização de seus serviços 

educacionais, aliado a confissão ficta decorrente da revelia, resultam na 

responsabilidade da parte requerida. Destarte, verificados os efeitos da 

revelia e demonstrados os fatos conforme acima narrados, a ação deve 

ser julgada procedente. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade 

pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 
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circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, ANANGUERA EDUCACIONAL LTDA ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 27 de junho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-24.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TOMAZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT0013783A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010079-24.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: CAMILA TOMAZ 

MENDES EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA DESPACHO Visto, 

Diante do pagamento do débito (Id. 13111850) intime-se a parte autora 

para que informe o número da conta bancaria e o CPF do titular para 

viabilizar a transferência dos valores, bem como informe a satisfação do 

débito no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

29 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-54.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CASSIMIRO DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000124-54.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ANA MARIA 

CASSIMIRO DA TRINDADE REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais, formulada por ANA MARIA CASSIMIRO DA 

TRINDADE, em face de VIVO S/A, sustentando que seus dados foram 

indevidamente inseridos nos órgãos de proteção ao crédito em razão da 

dívida junto à empresa requerida, que alega inexistir face à ausência de 

vínculo jurídico entre as partes. Requer à condenação da parte requerida 

em danos morais. Em sede de contestação a requerida, sustentou 

preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito alegou a legitimidade do 

débito e a inexistência de danos morais, postulando, ao final, pela 

procedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar as preliminares 

arguida. - Inépcia da Inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja 

declarada a inépcia da inicial, necessária a presença de um dos elementos 

dispostos no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Não é o caso da inicial dos autos, eis que se 

encontram presentes todos os requisitos contidos no artigo 319 do CPC, 

inexistindo, ainda, qualquer dos vícios elencados no dispositivo transcrito. 

Destarte, afasto a preliminar arguida. - Impugnação ao valor da causa. Em 

que pese os argumentos expostos pela requerida verifico que a parte 

autora postula pela declaração de inexistência de débito, bem como pela 

indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Estabelece o art. 292, do NCPC, que: “Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles;” Desta feita, verifico que o valor da causa atribuído 

pelo autor esta em conformidade com o determinado no art. 292, V e VI do 

NCPC, razão pela qual afasto a preliminar argüida. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, 

verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, ainda, 

que embora tenha assinado a procuração não conhece o advogado 

Fernando Roberto Felfili. Dessa forma, sendo a dívida legitima a inscrição 

dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito, caracteriza-se 

como exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer pratica de 

ato ilícito. - DO PEDIDO CONTRAPOSTO Pretende, basicamente, a 

requerida a condenação do autor no pagamento da quantia de R$ 171,18 

(cento e setenta e um reais e dezoito centavos). Processualmente, tenho 

que o pedido contraposto está amparado pela norma disposta no artigo 31 

da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia”. Compulsando os autos, denota-se que a autora reconheceu 

a existência da dívida. Dessa forma, o valor cobrado é legítimo R$ 171,18 

(cento e setenta e um reais e dezoito centavos) e deve ser arcado pela 

autora e atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, 

com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do 

artigo 405 do Código Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da 

parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso 
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I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o 

procedente para o fim de condenar o autor no pagamento da quantia de 

R$171,18 (cento e setenta e um reais e dezoito centavos), que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. 

Deixo de condenar a autora em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, oficiem-se à 

Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério Público informando 

acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de conciliação, para 

que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de junho de 

2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59424 Nr: 915-26.2017.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TSDC, TSDC, DLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 59424

Vistos.

Em virtude da ocorrência da greve dos caminhoneiros que comprometeu 

todo o país impedindo o deslocamento das pessoas em razão da 

escassez de combustível, bem como a suspensão do expediente no 

âmbito do Poder Judiciário Estadual, REDESIGNO para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 15:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), a 

audiência anteriormente agendada, a ser realizada na Sala de Audiência 

do Gabinete da 2ª Vara.

Considerando que o patrono da requerida renunciou aos poderes que ela 

lhe concedeu através de instrumento de mandado (conforme fls. 80/81), 

expeça-se carta precatória para a comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

para intimação da requerida para constituir novo advogado, bem como 

para comparecer à audiência designada.

 Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 02 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47412 Nr: 1331-96.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO MENDES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66138 Nr: 1646-85.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MAURAWA KARAJA, GERSON WAYDHA 

PEREIRA KARAJA, HAKUARI KARAJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE SOUZA SANTOS - 

OAB:14.785/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Recebo os embargos à execução para discussão.

 Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Decorrido prazo, volvam-me conclusos.

Às providências.

Vila Rica/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65505 Nr: 1241-49.2018.811.0049

 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: XVADS, MADS, JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMILLES WILMA VAZ DA 

SILVA SZARESKI - OAB:22251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, intime-se novamente a patrona da requerente para juntar 

aos autos a Procuração Ad Judicia, a fim de regularizar sua 

representação processual, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, eis que tal solicitação já foi exigida no despacho 

de fls. 07.

Intime-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64469 Nr: 548-65.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 548-65.2018.811.0049 - Código: 64469

Vistos.

Trata-se de pedido da parte autora, manifestando seu desinteresse na 

realização de audiência no CEJUSC (fls. 49/50), em razão de já ter sido 

realizada uma tentativa de acordo naquele Centro Judiciário (fl. 48).

O requerido foi devidamente citado às fls. 45-verso/46, porém, nada 

requereu.

Decido.

Defiro o pedido de fls. 49/50 e, por conseguinte, CANCELO a audiência 

anteriormente designada na pauta do CEJUSC.

Ao ser citada (fls. 45/46), a parte requerida foi cientificada de que o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial, no presente caso, 

será a data do pedido de cancelamento da audiência de conciliação.

Intime-se o requerido.

No mais, cumpram-se as determinações contidas na decisão de fls. 39/40.

Às providências.

Vila Rica - MT, 03 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto
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Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47979 Nr: 951-13.2017.811.0035

 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: Laide de Lima Bossa

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

10h00min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48811 Nr: 1397-16.2017.811.0035

 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: JAIR PEREIRA MESQUITA

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

14h00min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51153 Nr: 2594-06.2017.811.0035

 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: IRACILDA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

10h30min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44413 Nr: 1290-06.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULÁLIA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

09h30min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 
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apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46728 Nr: 392-56.2017.811.0035

 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: IZABEL MOREIRA TAVARES

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

16h30min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56902 Nr: 1341-46.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski - 

OAB:OAB/PR - 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO POR ORA a liminar de busca e apreensão dos bens móveis 

descritos na inicial (colheitadeiras de grãos e plataformas de corte), 

devendo permanecer suspenso o curso da ação durante o prazo de 

blindagem da recuperação judicial previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da 

Lei 11.101/05 já determinado nos autos Código 54248, sem prejuízo de 

reanálise após o referido período.Intimem-se. Cumpra-se.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38357 Nr: 616-62.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826A/MT, José Alberto Couto Maciel - OAB:513/DF, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:69032

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 19.09.2018 às 

14:00 horas no CEJUSC localizado no edificio do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46663 Nr: 361-36.2017.811.0035

 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: Sebastião Cândido de Almeida

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

16h00min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 543 de 740



 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46560 Nr: 327-61.2017.811.0035

 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: Nair Gonçalves de Faria Rossi

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

17h00min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46561 Nr: 328-46.2017.811.0035

 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: Dacir Antônio Ferri

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

17h30min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47342 Nr: 627-23.2017.811.0035

 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: JOÃO BATISTA VITALINO DE CARVALHO

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

15h30min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47352 Nr: 632-45.2017.811.0035

 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: DARIO FRANCISCO DOS SANTOS

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

15h00min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, 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 
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comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47368 Nr: 642-89.2017.811.0035

 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: CLEUZONILDA MARIA DE SOUZA

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

14h30min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47426 Nr: 662-80.2017.811.0035

 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: Ademar Tavares

 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:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

09h00min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56831 Nr: 1308-56.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontino Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomercindo dos Santos Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR DE ARRESTO de 14.045,20 

sacas de milho de 60 quilos cada uma, que serão colhidas na propriedade 

do exequente (Fazenda Boa Vista/São Vicente ou Picada) ou que estejam 

armazenadas nos armazéns do município e/ ou sobre rodas.LAVRA-SE o 

termo de caução e após EXPEÇA-SE o competente mandado de 

arresto.Formalizado o termo de caução, oficie-se ao Cartório 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Alto Garças/MT, para registro da caução no imóvel 

sob a matrícula nº 2.286.Cite-se o réu para contestar no prazo de 05 dias 

(art. 802 do CPC), com advertências legais, sob pena de confissão e 

revelia. III – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇAA 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”.Neste 

sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção. No caso em 

análise a parte autora não conseguiu demonstrar a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça, posto que não é crível de 

quem realiza contrato arrendatário de 400 ha (quatrocentos hectares) de 

terras e/ou possua como renda apenas 01 salário mínimo de 

aposentadoria INSS. Sendo assim, intime-se o requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou 

comprovar a sua condição de hipossuficiente, trazendo aos autos 

comprovante declaração de imposto de renda, sob pena de extinção e 

arquivamento.Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações.VALE A PRESENTE 

COMO MANDADO.Cumpra-se.Às providências.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47064 Nr: 538-97.2017.811.0035

 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: Vitalino Marques Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 
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OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Necessária a produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

11h00min, justificando desde já o apontamento de solenidade de forma 

dilargada no reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55787 Nr: 998-50.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Noas termos da CNGC e Resolução 113/2010-CNJ, IMPULSIONO os autos 

às partes para que se manifestem sobre a certidão de REF. 28 e cálculo 

de pena de REF. 29, com previsão de benefícios, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39913 Nr: 1195-10.2015.811.0035

 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: PATRICIA OLIVEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA-ME, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Cód.39913

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40808 Nr: 1568-41.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Deusélia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junta Comercial do Estado de São Paulo - 

JUCESP

 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: MARTINA LUISA KOLLENDER - 

OAB:107.329/SP

 Cód.40808

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56903 Nr: 1342-31.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski - 

OAB:OAB/PR - 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO POR ORA a liminar de busca e apreensão dos bens móveis 

descritos na inicial (tratores agrícolas e plataformas de corte para grãos), 

devendo permanecer suspenso o curso da ação durante o prazo de 

blindagem da recuperação judicial previsto no artigo 6º, parágrafo 4º, da 

Lei 11.101/05 já determinado nos autos Código 54248, sem prejuízo de 

reanálise após o referido período.Intimem-se. Cumpra-se.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33077 Nr: 1479-86.2013.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBG, MADQG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que, no 

prazo legal, responda ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40767 Nr: 1552-87.2015.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gil França Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINELI FERRI SALVINI - 

OAB:66967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para que 

manifestem-se acerca do cálculo juntado na Ref.23.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 1278-70.2008.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maycon Martins Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semp Toshiba S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mattos Trapnell - 

OAB:, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para que se 

manifestem sobre a atualização do cálculo de débito, apurado pela 

Contadoria do Juízo, de fls. 218/222, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-58.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA KRAMPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

DECISÃO/CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA inaudita altera pars proposta ANDREIA KRAMPE em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. MT (VIVO), ambos qualificados nos autos. 

Aduz a autora que vem sendo surpreendida com cobranças da requerida 

referente à suposta linha de telefone móvel de numero (61) 99978 1156. 

Que a requerente não solicitou referida linha telefônica e sequer autorizou 

outra pessoa a solicitá-la em seu nome. Alega a requerente que já realizou 

contrato com a empresa requerida, mas somente quanto à linha 

pertencente ao número (66) 99997 5061. Em petitório de ID 14402868, a 

parte autora informa que seu nome fora negativado perante os órgãos de 

proteção ao crédito, não juntou documentos. Pugnou pelo deferimento do 

pedido liminar para que se possa cancelar a linha de telefone móvel de 

número (61) 99978 1156, vez que fora concedida sem qualquer 

autorização da requerente e para que a empresa requerida se abstenha 

de negativar o nome da requerente em decorrência de suposto débito 

referente à linha telefônica. No mérito requereu a procedência do pedido 

com a indenização por danos morais. É o breve relatório. Decido. II – DA 

TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e o perigo de 

dano (perigo da demora) ou risco ao resultado útil do processo. No caso 

em apreço, a parte autora alega que não solicitou linha telefônica sob o 

numero (61) 99978 1156, que tal concessão é ilícita, o que ensejou na 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Comprovada nos 

autos a verossimilhança do direito alegado com os documentos que 

comprovam as cobranças realizadas pela requerida que ocasionaram a 

negativação do nome da autora, o que corrobora com as alegações do 

requerente, reafirmando o fumus boni iuris. Outrossim, no caso em tela, o 

requerente pleiteia antecipadamente apenas que seja determinada a 

abstenção/exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, o que, a 

princípio, não prejudicaria o direito da requerida, ainda que comprovada a 

legalidade do débito ao final do processo, já que, em sendo o caso, fica 

garantida a reversibilidade da medida. O perigo de dano reside na própria 

natureza do direito vindicado, pois a inscrição do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito gera 

indiscutível abalo de crédito, comprometendo a capacidade de compra da 

grande maioria dos brasileiros. Nesse contexto, é adequado, enquanto se 

discute judicialmente a existência ou não da responsabilidade pelo débito, 

que a parte autora não permaneça com o seu nome inscrito nos cadastros 

de inadimplentes, tendo em vista os prejuízos que a medida pode ensejar, 

privando-a do acesso ao crédito em geral. Com essas considerações e 

fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, para DETERMINAR 

a proibição de inserção dos dados da requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ou em caso de já ter ocorrido a inserção, DETERMINO a 

imediata exclusão dos dados da parte autora ANDREIA KRAMPE, dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser fixada a partir do 

descumprimento da mesma. No mais, cite-se a parte requerida, nos termos 

do artigo 18 e 20 Lei n. 9.099/95, para que responda a presente ação, 

intimando-a para comparecer à audiência de tentativa de conciliação, a ser 

designada conforme a pauta da conciliadora, sob pena de confissão e 

revelia. Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá apresentar 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se também o requerente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32594 Nr: 416-15.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Jose dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS JOSE DOS SANTOS, Cpf: 

01059014157, Rg: 1570548-0, Filiação: Anizete Rosa dos Santos e Alberto 

Alvelino dos Santos, data de nascimento: 14/07/1986, brasileiro(a), natural 

de Alto Garças-MT, convivente, mecânico. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 03/04/2014, por volta das 

0h, o denunciado supostamente teria conduzido um veículo automotor em 

visível estado de embriaguês e sem permissão para dirigir.

Despacho: Processo nº 416-15.2014.811.0092 – Código 32594Tipo de 

Ação: Penal / Procedimento SumárioAutor: Ministério Público do Estado de 

Mato GrossoRéu: Luiz Carlos José dos SantosDECISÃO – 

DETERMINAÇÃO – [101013]Vistos etc.1. Postergo a análise da quota 

ministerial de 06/05/2015 [citação por edital], para depois que a Secretaria 

de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH informar se o acusado 

encontra-se preso nesta unidade da federação.2. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências:a)Expeça-se ofício à Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, para que informe a este juízo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se o réu LUIZ CARLOS JOSÉ DOS SANTOS 

encontra-se preso no Estado de Mato Grosso;b)Juntada a resposta 

requisitada no item “a”, e em sendo negativa, independentemente de 

conclusão, cite-se o referido réu por edital;c)Decorrido o prazo editalício, 

voltem-me conclusos.Alto Taquari, 29 de outubro de 2015.Luis Felipe Lara 

de SouzaJuiz 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 da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 01 de agosto de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16829 Nr: 1162-24.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Nascente Produtos Agropecuarios -EPP, Ivandro 

Ulmerindo Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Adamski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, 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, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41007 Nr: 519-17.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO DIAS DE SOUSA - 

OAB:36113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 41007

Diante da manifestação de fls. 74/78 DEFIRO a complementação de 

diligência do oficial de justiça e o levantamento da quantia depositada.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 1 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47054 Nr: 607-21.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Cível e Criminal de Chapadão do Sul, Banco 

Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI, 

Cleidimilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 47054

Despacho

Diante da certidão de fls. 65, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, providenciar o recolhimento da complementação das diligências 

do oficial de justiça.

Com o recolhimento, DEFIRO a complementação de diligência e o 

levantamento da quantia depositada.

Após, cumpra-se a decisão de fl. 64.

 Alto Taquari/MT, 01 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49442 Nr: 1735-76.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 49442

I – Defiro o pedido de justiça gratuita.

II – Intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 948,97 

(novecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), bem 

como as prestações que vencerem até o efetivo pagamento, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto 

judicial e prisão civil (pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no 

artigo 528, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil.

III – Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente.

IV – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 01 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49419 Nr: 1728-84.2018.811.0092

 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: Adriano Mattos de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, por faltarem elementos para sustentação do alegado pela parte 

requerente, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, bem como em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do Código de 

Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar a ação, nos 

termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil.Defiro a parte autora 

os benefícios da justiça gratuita.

 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:

 Analisando a certidão de (Ref.59) verifico que houve erro material 

referente ao horário designado constante no mandado de citação.

Tal equívoco levou o requerido ao não comparecimento na audiência 

designada.

Desta forma, determino a remessa deste feito ao conciliador para a 

designação de nova data para audiência de conciliação.

Alto Taquari/MT, 02 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49481 Nr: 1742-68.2018.811.0092

 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: J C CHAPADÃO TRANSPORTES EIRELI-ME, Jorge 

Aparecido Cattalano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FREITAS MOURA - 

OAB:21894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso em tela, ao analisar o contrato social juntado as (fls.23/27) 

constatei que a pessoa jurídica possui capital social de R$ 250.000,00 que 

aliado ao valor que o requerido alega ter deixado de obter em face da 

inexecução de contrato com a parte ré (R$ 632.250,00), confronta-se com 

a hipossuficiência alegada na inicial. Nesse cenário, impõe-se a intimação 

da parte autora para comprovar a hipossuficiência alegada ou efetuar o 

recolhimento das despesas processuais. ANTE O EXPOSTO, determino a 

intimação da parte autora 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, 02 de 

agosto de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 9509 Nr: 708-49.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmiel Barbosa Machado, Viviane Joice 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 548 de 740



Briancini Machado, Irineu Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Gustavo Penteado Siqueira - OAB:174755, Milton 

Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551-MT., Sandra Alexandre 

Vasconcelos Guimarães - OAB:50.935SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34648 Nr: 455-75.2015.811.0092

 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: TEREZINHA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDOMAR FURTADO DE 

LIMA - OAB:8219-B, EDILSON MAGRO - OAB:7.316-B/MS

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 30, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49476 Nr: 1740-98.2018.811.0092

 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: ERNY ANTONIO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

ERNY ANTONIO KOCH em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL/INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, bem como 

em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar a 

ação, nos termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil, bem como 

intime-a para comparecer à audiência de instrução, a qual designo para o 

dia 17/10/2018 às 13h15min. (HORÁRIO MT)

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Alto Taquari/MT, 03 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20477 Nr: 621-83.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira, Fábio Vilela de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Olga Coelho de Oliveira, Ary Coelho 

de Oliveira, Marly Subtil de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi parcialmente positivo, porém, os 

valores bloqueados foram considerados irrisórios em relação ao crédito 

executado, sendo então determinado o desbloqueio, nos termos do art. 

836 do CPC, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento da execução, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 3 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21932 Nr: 744-47.2011.811.0092

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Subtil de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Vilela de Carvalho, Iran Negrão Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Maia Timo - OAB:22017/GO, 

Roberto Marques de Souza - OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos à execução, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno a parte embargante no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença 

para os Autos de Execução em apenso (Código 21932) desapensem-se e 

arquivem-se.P.I.Alto Taquari/MT, 27 de julho de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30676 Nr: 147-10.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, sem êxito, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 27 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21216 Nr: 26-50.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Claudino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia de Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075-A/MT, Silvano Amélio Marques - OAB:31.741/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA:

 Maria Luiza Claudino da Silva ajuizou Ação de Aposentadoria por Idade 

Rural em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando que 

é segurada especial da Previdência Social, pois sempre trabalhou como 

rurícola, com o auxílio de sua família. Requereu a concessão de 

aposentadoria por idade rural. Com a inicial vieram documentos. 

Devidamente citado e intimado, o réu contestou o pedido, arguindo 

preliminar de falta de interesse processual em razão da ausência de 

prévio requerimento administrativo, e no mérito alegou não estarem 

presentes os requisitos para a concessão do benefício. Foi proferida 

sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, acolhendo a 

tese da falta de interesse processual. Recurso de Apelação foi provido, 

determinando-se o retorno dos autos à 1ª instância para prosseguimento 

do feito. Designada audiência de instrução e julgamento, as partes não 

compareceram, embora devidamente intimadas. É o relatório. DECIDO. A 

questão a ser analisada reside basicamente na comprovação da idade da 

parte autora e do alegado exercício de atividade rural dentro do período de 

carência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Pois bem, o art. 48, caput, da Lei 

8.213/91 assegura o direito à aposentadoria por idade, fixando, para os 

trabalhadores rurais, o requisito da idade mínima em 55 (cinquenta e cinco) 

anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem (§ 1º). Já o art. 39, I, da 

mesma lei, estabelece que para os segurados especiais previstos no 

inciso VII do art. 11, fica garantida a concessão de aposentadoria por 

idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou pensão, 

no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, desde que comprove 

o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. Por sua vez, o 

art. 26, III, estabelece que independe de carência a concessão dos 

benefícios concedidos na forma do art. 39, I, aos segurados especiais 

referidos no inciso VII do art. 11, isto é, a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio 

eventual de terceiros, explore atividade agropecuária em área de até 4 

módulos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal e de pescador 

artesanal. No caso em tela, a parte autora demonstrou por meio do 

documento de fl. 17 que conta atualmente com 66 anos de idade, 

preenchendo, portanto, o requisito etário. Em relação à comprovação do 

exercício da atividade rural, a parte autora apresentou os documentos de 

fls. 18-21, comprovando início razoável de prova material. Todavia, mesmo 

devidamente intimada da designação da audiência de instrução e 

julgamento, a parte autora e seu advogado não compareceram para 

produção da prova oral, necessária para expandir no tempo e corroborar 

o exercício da atividade rural. Diante disso, entendo que a parte autora 

não faz jus à aposentadoria por idade, haja vista que não comprovou 

satisfatoriamente o trabalho no campo pelo período exigido por lei. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, ficando resolvido o mérito da 

causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da JUSTIÇA 

GRATUITA. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Sentença publicada em audiência. Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-61.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MATTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARICLEUMO LUZ MARTINS (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, por 

meio de seu advogado, para se manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça constante no ID 14499599. Alto Taquari - MT, 3 de agosto 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

Comarca de Apiacás

Comarca de Apiacás

Portaria

 P O R T A R I A N.º 29/2018/DF

O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 R E S O L V E:

 CONCEDER ao servidor Ismael Matias Castro, Oficial de Justiça inscrita 

sob a matrícula nº 25625, desta Comarca, 03 (três) meses de Licença 

-Prêmio relativa ao quinquênio de 25/02/2013 a 25/02/2018, para ser 

usufruída posteriormente, por preencher os requisitos legais para a 

concessão.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 03 de agosto de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto Diretor do Foro

 P O R T A R I A N.º 28/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 R E S O L V E:

 CONCEDER a servidora Bruna Franco Chesini, Distribuidora, Contadora e 

Partidora inscrita sob a matrícula nº 26097, designada Gestor 

Administrativo 3 (FC) desta Comarca, 03 (três) meses de Licença -Prêmio 

referente ao quinquênio de 16/07/2013 a 16/07/2018, para ser usufruída 

posteriormente, por preencher os requisitos legais para a concessão.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 03 de agosto de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 566-78.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR, Clara Kuniko 

Kobayashi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair José dos Santos, Rosângela de 

Medeiros Colodel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Castro de Melo - 

OAB:14.529, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449, Murilo Castro 

Melo - OAB:11.449

 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 ciência da audiência de 

conciliação designada para o dia 19.09.2018 às 15h00m, em conformidade 

com o item 3 da determinação de ref. 12.

Comarca de Araputanga
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61751 Nr: 1073-85.2015.811.0038

 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: RVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva de Matos - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 Isso posto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação/pedidos formulada, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 158, parágrafo único, do CPC/NCPC, art. 200, parágrafo 

único, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito/pedidos, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, VIII, do CPC/NCPC, 

art. 485, VIII e § 5º.

Condeno a parte autora no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73198 Nr: 460-94.2017.811.0038

 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: Valdemir Ferreira Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 30 de 

agosto de 2018, às 17h30 – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71067 Nr: 2651-49.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Aparecida Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 30 de 

agosto de 2018, às 17h – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15780 Nr: 1523-43.2006.811.0038

 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: AMdS, MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 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:

 Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, por NÃO haver 

contradição na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO 

ACOLHO, mantendo inalterada a sentença atacada, assim como, diante da 

sistemática atual da legislação processual civil, em que são devidos os 

honorários advocatícios nos recursos interpostos, cumulativamente – 

NCPC, art. 85, § 1º -, majoro os inicialmente fixados em 10% (dez por 

cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até a prolação da sentença.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 PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26982 Nr: 433-24.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo Honorato Pereira

 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:

 Intimação da parte autora do inteiro teor do documento/ofício juntado nos 

autos no dia 1/8/2018, ref. 4, bem como para no prazo legal, manifestar, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73356 Nr: 563-04.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao Ventura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marconi & Marconi LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:MT - 19946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 Intimação das partes acerca da designação de audiência de conciliação 

designada para a data de 11 de setembro de 2018 às 17h30min.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 551 de 740



 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73357 Nr: 564-86.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao Ventura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:MT - 19946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 Intimação das partes acerca da audiência de conciliação designada para 

a data de 11 de setembro de 2018 às 17h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100002 Nr: 1435-82.2018.811.0038

 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: ESdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Gonçalves de Alcantara 

- OAB:MT - 19644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora acerca da redesignação da 

audiência de conciliação para a data de 11/09/2018 às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99746 Nr: 1312-84.2018.811.0038

 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: Elio Santana dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agda Alana Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da redesignação da audiência de 

conciliação para a data de 11 de setembro de 2018 às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51175 Nr: 1034-93.2012.811.0038

 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: Manoel Alves Martins

 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:

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 30 de 

agosto de 2018, às 16h – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 2540-07.2012.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Laet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT/10885, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:MT/ 11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 (...).Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame 

do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado por CONSELHO REGIONAL 

DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO – CRCMT e DANIEL DE LAET, e 

DECRETO/DETERMINO a suspensão da execução durante o prazo 

concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a 

obrigação – NCPC, art. 921, V e art. 922.Em consequência, tendo a 

homologação efeito de sentença entre as partes, DECIDO o processo, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 269, inciso III do Código 

de Processo Civil/artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.Nos termos do acordo e por ter acesso à base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, fiz diretamente a 

retirada da restrição judicial pelo Sistema RENAJUD.Condeno as partes no 

pagamento de eventuais taxas, despesas e custas processuais, pro 

rata.Sem prejuízo disso, transcorrido o prazo de suspensão e sem a 

necessidade de prévia conclusão, DETERMINO que intime as partes para 

que informem sobre o efetivo adimplemento/cumprimento, no prazo de 5 

(cinco) dias, ADVERTINDO a parte credora/exequente que a decurso 

desse in albis resultará na conclusão de satisfação integral e o processo 

será extinto – CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 

925.Transitada em julgado a sentença e cumprido integralmente o acordo 

ou decorrido esse prazo de intimação, volte-me para extinção pelo 

pagamento/adimplemento – CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, 

c/c art. 925. Diversamente, o processo retomará seu curso – NCPC, art. 

922, parágrafo único.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4 

(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-60.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 3 de agosto de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

MT0003923A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 15h00, no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000045-60.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 

5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: GISELE ALMEIDA DE 

OLIVEIRA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 552 de 740



Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102144 Nr: 2365-03.2018.811.0038

 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: Cristiane Souza Luiz, Silvana Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senhor Chico, Filho do Senhor Chico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Alessandra Ferreira - 

OAB:MT0018996O, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391, Gilson 

Carlos Ferreira - OAB:MT - 14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes querelantes para, ciente do inteiro teor da r. decisão 

judicial datada de 2/8/2018, proceda com a redistribuição dos autos 

perante a vara única (justiça comum), realizando as eventuais 

adequações/emendas na inicial acusatória, assim como realizem ao 

adimplemento/pagamento das custas, taxas e depesas processuais, caso 

não demonstrem que são beneficiadas pela assistência judiciária gratuita.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-38.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA FELICIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000137-38.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.171,81; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: FABRICIA 

FELICIA BARBOSA 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/09/2018 Hora: 16h30 (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, 3 de 

agosto 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.: 48495 Nr: 1061-10.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que, após 

consulta junto ao sistema “apolo”, verificou-se existir Embargos à 

Execução aviado pelo Executado frente a dívida exequenda, razão pela 

qual RETIFICO a certidão de “ref: 17”, para que:

Onde se lê: “Certifico e dou fé para que surtam os devidos e legais efeitos 

que, após acurada busca no setor de juntada, nenhum Embargo fora 

encontrado pendente de ser juntado nos autos em epígrafe.”

Leia-se: “Certifico e dou fé para que surtam os devidos e legais efeitos 

que, após acurada pesquisa junto ao Sistema Apolo, constatou-se EXISTIR 

Ação de Embargos à Execução distribuído sob Código 50302, na qual 

insurge-se contra a dívida por este cobrada.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41571 Nr: 1780-94.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DIANI LIMA SILVA - 

OAB:23041/O

 Vistos.

Considerando que esta Magistrada foi convocada pelo Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, REDESIGNO o DIA 16 (DEZESSEIS) DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 16H00MIN para realização da audiência anteriormente 

designada.

Renovem-se as intimações necessárias.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21246 Nr: 1629-02.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKPS, JZdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:15877, Jean Michel Sanches Piccoli - OAB:15877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como visando dar cumprimento a decisão de fl. 217, 

INTIMA-SE o douto advogado nomeado pelo Juízo, Dr. JEAN MICHEL 

SANCHES PICCOLI – OAB/MT 15.877-MT acerca do múnus lhe incumbido, 

bem como , para, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez aceito o encargo, 

manifestar-se acerca do rumo da presente execução, dando quitação a 

dívida exequenda ou requerendo o que entender de direito, com nova 

planilha atualizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51114 Nr: 244-09.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Boabaid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC,IMPULSIONO os presentes autos com o fito de INTIMAR o douto 

causídico constituído pelo Recuperando para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se nos autos, mormente acerca do Cálculo de Pena jungido às 

fl. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69987 Nr: 2484-97.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

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 de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62851 Nr: 4046-78.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIANA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cezar Palhano da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA 

SILVA - OAB:21822/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, dando-lhe ciência da sessão de 

mediação/conciliação, que se realizará no dia 24 (vinte e quatro) de 

setembro de 2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68910 Nr: 1953-11.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Lennon de Souza Manuel, Nicodemos 

Rodrigues dos Santos, João Paulo Souza Manuel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11124

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo denunciado JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL.4. Não 

havendo notícias do cumprimento da carta precatória de fl. 112, OFICIE-SE 

ao juízo deprecado (numeração única 13168-91.2018.811.0055 – cód. 

28097 -, Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT) 

solicitando urgência na realização do ato eis que se trata de réu preso. 5. 

De igual modo, INTIME-SE o Sr. Oficial de Justiça para que proceda 

cumprimento e devolução do mandado jungido às fls. 114/115.6. No mais, 

prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 111.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53301 Nr: 1414-16.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Felix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 .III – DISPOSITIVO. Diante disso, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, 

formulado por GERALDO FELIX DA SILVA.DECLARO REMIDOS 134 dias de 

pena do recuperando por trabalho/estudo, nos temos do art. 126 da LEP e, 

por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos de fl. 211, considerada a 

concordância expressa do representante do Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso e tácita pela defesa técnica (fls. 212 e 228).IV - 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 fl. 

211.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)INTIME-SE, via DJE, a patrona do inteiro 

teor da presente, bem assim para que, querendo, apresente procuração 

com poderes específicos, eis que na procuração de fl. 223 foram 

outorgados poderes amplos pelo apenado.g)Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40662 Nr: 591-81.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, André 

Mesquita de Carvalho, Ricardo Mesquita Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/O, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, Lisiane de Fátima Zorzo - OAB:8114/MT, NELSON 

BARDUCO JUNIOR - OAB:272967

 Tendo em vista procuração juntada aos autos, postergo a análise da cota 

ministerial de fls. 1.501/1.502.3. Considerando alteração na representação 

processual dos requeridos ANDRÉ MESQUITA CARVALHO e ANTÔNIO 

FRANCISCO DE CARVALHO, proceda-se a Secretaria com as 

competentes alterações no Sistema Apolo. 4. Após, intime-se o causídico 

Nelson Barduco Junior, para que, representando os requeridos ANDRÉ 

MESQUITA CARVALHO e ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, ofereça 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme parte final da decisão 

de fls. 1.134/1.138 (vol. 06) e art. 17, §9º da Lei n. 8.429/92.Sem prejuízo, 

DEPREQUE-SE com a mesma finalidade até os endereços dos respectivos 

demandados [Antônio Francisco de Carvalho – Rua Rodolfo Teixeira de 

Souza, n. 240, sobrado 1, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR, CEP. n. 

81.820-430 e André Mesquita de Carvalho – Rua Estados Unidos, n. 357, 

Bairro Centro, Santa Cruz de Monte Castelo/PR].5. Com o aporte da 

missiva ou apresentada respectiva contestação, ABRA-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.6. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem de forma fundamentada as provas que pretendem produzir, 

justificando respectiva pertinência.7. Cumpridas estas determinações, 

TORNEM os autos conclusos para deliberações.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 47874 Nr: 762-33.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurino Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de cumprimento de ordem de busca e apreensão de 

veículo exarada no processo de nº 17295-14.2014.811.0055 (código 

175352) da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT 

requerido por BANCO FIAT S/A em face de AURINO RODRIGUES DA 

SILVA.

O feito foi suspenso vez que o processo principal foi julgado extinto, 

estando aguardando o trânsito em julgado de referida sentença.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente cumpre registrar que em consulta processual junto ao sítio 

do TJMT verifiquei que a sentença que extinguiu o feito principal, sob o 

fundamento de abandoo de causa, transitou em julgado em 13/05/2016, o 

que por consequência demonstra a perda de objeto superveniente do 

presente pedido.

Outrossim, compulsando os autos percebe-se, ainda, que o autor sequer 

informou qual endereço em que a busca e apreensão deveria ser 

efetivada, ou seja, não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as 

diligências que lhe competiam, bem como diante da perda superveniente 

do objeto da demanda, deve o processo ser extinto.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, ao requerente, observando em caso de inadimplência 

a Seção 28 do Capítulo II da CNGC-TJMT [Da remessa de Processos com 

saldo devedor de Custas Judiciais e Taxa Judiciária dos Foros Judicial e 

Extrajudicial, e Multa de Processo Administrativo para Inscrição em Dívida 

Ativa na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso].

 Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21133 Nr: 1515-63.2010.811.0026

 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: Evone Maria de Barros Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho Galgani da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:OAB/MT15.388, Mariana Sasso - OAB:MT0015960O, Odair 

Aparecido Bisiquia - OAB:MT/11.564-A, Valdemar Elpídio Pacheco - 

OAB:2253/MT, Wagner Mendes de Azevedo Júnior - 

OAB:10065-E/MT

 [...] Ante o exposto, e o que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO, o que faço com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a embargante no pagamento das custas e das 

despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.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.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20956 Nr: 1339-84.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZTFF, ZTMF, JFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizado por ZEINY TALITA 

FRANCISCA FAVALESSA e ZEIZI TAHIS MENEGUELI FAVALESSA, à 

época menores impúberes, representadas por Judite Francisca 

Favalessa, em face de JOSÉ ELIAS MENEGUELLI FAVALESSA, já 

qualificados.

II – Analisando detidamente os documentos anexados a exordial, verifico 

que as exequentes completaram a maioridade civil (fl. 20/21).

III – Por tais razões, INTIME-SE as exequentes para, que no prazo de 10 

(dez) dias, regularizar sua situação processual nos termos do artigo 76 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

IV – Decorrido o prazo para com ou sem manifestação, vista ao Ministério 

Público.

 V – Oportunamente, tornem-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42597 Nr: 702-31.2013.811.0026

 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: Ivani Moreira Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joventino Izidro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 [...] Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais, no entanto, deverá permanecer 

suspensa a obrigação, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Se dentro de 05 anos, as autoras não puderem satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).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, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45999 Nr: 1607-02.2014.811.0026

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cielo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorhan Alves Viana, Lorhan Alves Viana -Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:131600-SP, Ventura Alonso Pires - OAB:132321 - SP, Wilson 

Roberto Peixoto Júnior - OAB:8032-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 [...] Posto isso, Julgo manifestamente improcedente a exceção de 

incompetência.Nesta oportunidade, revogada fica a determinação de 

suspensão da execução, devendo a mesma, incontinenti, ter o seu curso 

normal.Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, porquanto incidente processual.Decorrido o prazo recursal, 
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o que deverá ser certificado, ARQUIVE-SE imediatamente o presente feito, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Traslade-se cópias da 

presente decisão os autos em apenso.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.As 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42285 Nr: 261-50.2013.811.0026

 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: Lorhan Alves Viana -Me, Lorhan Alves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos 

-VISANET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:131600-SP

 [...] Posto isso, em relação à ação de cobrança, RECONHEÇO a perda do 

objeto e quanto ao pedido de lucros cessantes JULGO IMPROCEDENTE, e 

por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo 

Civil.Considerando que quanto ao pedido de cobrança houve perda do 

objeto, tendo o requerido dado causa ao processo, e que em relação ao 

lucros cessantes o autor foi vencido, condeno as partes ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor 

atualizado da causa, e custas processuais de maneira pro rata, nos 

termos do artigo 85, caput, § 2º, III, e § 10 e artigo 86 todos 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, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67295 Nr: 1222-15.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA LEMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.[...] Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.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.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 08 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 14H50MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados 

nos termos do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o 

extrato do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, 

do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de 

Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49158 Nr: 1404-06.2015.811.0026

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I - RELATÓRIO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

ajuizou Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária.

Entrementes, o requerente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando a extinção – pág. 98.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e REVOGO a 

liminar anteriormente concedida.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Custas pela parte autora.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48495 Nr: 1061-10.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando certidão retro (fl. 41), dando conta de equívoco na 

certidão de fl. 36, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar sem efeitos a 

decisão de fl. 39.

2. APENSEM-SE estes autos com os embargos à execução de numeração 

única 1983-51.2015.811.0026 – cód. 50302, cumprindo-se com as 

determinações lá constantes.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53290 Nr: 1408-09.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Aparecida Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O
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 VISTOS.Ante o teor da certidão à pág. 72, DESONERO médico nomeado a 

pág. 24/25 do encargo de perito judicial, nomeando como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9981-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 29 de SETEMBRO de 2018, as 14h, para realização 

da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

Comarca.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.O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). Faculto às partes, dentro 

do prazo de cinco dias, a indicação de assistentes técnicos.INTIMEM-SE 

as partes a comparecerem na data designada pelo perito, 

independentemente de nova conclusão. Caso as partes não tenham 

apresentado os quesitos, intimem-nas para os apresentarem no prazo de 

10 (dez) dias.Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, no prazo de 05 dias, manifestar nos autos. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53310 Nr: 1421-08.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Em primeiro plano, deixo consignado que as circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, razão 

por que, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o 

processo e ordenar a produção da prova. Não havendo prejudiciais, DOU 

POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

As partes se manifestaram pela produção de prova pericial. A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357, II do Código de Processo Civil, FIXO o 

seguinte ponto controvertido: A) a doença que o autor é portador o 

incapacita à atividade laboral, levando-se em conta sua idade e grau de 

instrução? B) Tal incapacidade tem caráter permanente ou temporário? C) 

trabalhou pelo tempo correspondente ao período de carência?Dessa feita, 

DEFIRO a prova pericial, razão pela qual NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, casa 06, 

Condomínio Malibu Park, CEP 78070-215, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9921-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 29 de SETEMBRO de 2018, as 09:30h, para 

realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

Comarca. [... ] INTIMEM-SE as partes a comparecerem na data designada 

pelo perito, independentemente de nova conclusão. Caso as partes não 

tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para os apresentarem no 

prazo de 10 (dez) dias.Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem nos autos.[...] INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69819 Nr: 2416-50.2018.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Reis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAR PRESTES DOS SANTOS, APARECIDA 

VITORINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de usucapião extraordinário intentada por RICARDO 

REIS OLIVEIRA em face dos demandados DELMAR PRESTES DOS 

SANTOS e APARECIDA VITORINI DOS SANTOS.

 2. Compulsando os autos, verifico que o autor não forneceu a competente 

individualização e qualificação dos confinantes da área sob litígio.

3. Portanto, de modo a possibilitar a citação dos interessados e devido 

prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte autora para EMENDER A 

INICIAL devendo trazer aos autos qualificação e endereço dos 

confinantes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69835 Nr: 2419-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA, Wilson 

Inácio da Silva, Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de sorte que é pertinente a ação 

monitória.

2. DEFIRO, diante disso, a expedição de mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, anotando-se que, caso a 

parte requerida cumpra, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, 

fixados, para o caso de não-cumprimento, em 10% do valor da dívida.

3. Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial.

4. No caso de apresentação de embargos monitórios, a teor art. 702, §4º, 

do CPC, há suspensão da eficácia do mandado inicial.

5. Considerando-se que os Embargos têm natureza de DEFESA, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Autora para IMPUGNAÇÃO no prazo 

de 15 dias (CPC, art. 702, §5º).

6. Sobre Impugnação e documentos, diga a Ré/Embargante.

7. Após, especifiquem as partes - justificadamente - quais provas 

pretendem produzir, indicando a necessidade e o fato a ser provado, ou 

se é o caso de julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69886 Nr: 2438-11.2018.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silene Soares Botelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de usucapião extraordinário intentada por SILENE 

SOARES BOTELHO em face do requerido JOSÉ CARDOSO DE BRITO.

 2. Compulsando os autos, conforme certificado à fl. 22, verifico que o 

autor não trouxe a qualificação completa do requerido tampouco o seu 

endereço.

 Ademais, sendo cediço a necessidade de citação dos confinantes, 

entendo pela necessidade da competente individualização e qualificação 

dos mesmos, de modo a possibilitar o devido prosseguimento ao feito.

3. Portanto, INTIME-SE a parte autora para EMENDER A INICIAL devendo 

trazer aos autos qualificação e endereço de JOSÉ CARDOSO DE BRITO e 

dos confinantes.

No mesmo prazo, IDENTIFIQUE o advogado da parte autora quem são as 

testemunhas que subscrevem o contrato de fls. 15/18, devendo fornecer 

nome completo e CPF posto que ausente preenchimento no respectivo 

campo do contrato.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000023-72.2017.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, intimo o requerido, na pessoa dos seus patronos, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste expressamente acerca da desistência 

do recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-67.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLAMES SANTOS DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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:1000282-67.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (ID 13254284) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-77.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010159-77.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63491 Nr: 2986-15.2016.811.0088

 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: Sena Comércio de Pneus Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21310/O, RENATO FURTUNATO JACOBS - OAB:22.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a fim de dar cumprimento ao mandado monitório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39669 Nr: 14596-53.2011.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE ERVA MATE PAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGO GUSBERTI - 

OAB:16020/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

14596-53.2011.811.0088 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64310 Nr: 3678-14.2016.811.0088

 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: ORLANDO GUERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS/IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão de ref. 32, intimo a embargante para que se 

manifeste no prazo legal.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16821 Nr: 746-03.2005.811.0100

 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: THEREZINHA CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO, JURCILEI DE CONTO 

ACCO, ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS, ODETE RIBEIRO DA SILVA 

CAMPOS, ANTONIO MORENO, OLGA PERARO MORENO, JACKELINE 

BARBARA PERARO, JUCELINE PERARO, LUIZ KENNEDY PERARO, MARIA 

PEREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, DIOGO LUIZ MAZUTTI - OAB:8.417-MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:16.917-MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observa-se um avolumado de pedidos desconexos 

e conflitantes que se confundem com o próprio mérito da causa. Em vista 

da perícia já realizada e demais provas já produzidas/juntadas, determino:

- Intimem-se os cartórios de registros de imóveis responsáveis pelas 

propriedades em litigio no processo que abstenham de efetuar qualquer 

averbação ou anotação no registro das mesmas – propriedade ou 

qualquer outra alteração/gravame de qualquer gênero-, até a prolação de 

sentença;

- Intimem-se os atuais possuidores das áreas em litigo para que não 

realizem alterações nas propriedades – desmate, abertura de pasto – etc, 

sob pena de multa de 1.000,00(um mil reais) por hectare indevidamente 

alterado/mofidicado e crime de desobediência;

- Declaro o feito saneado. Intimem-se as partes que que apresentem 

alegações finais, no prazo legal, sob pena de preclusão.

C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  c o m o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 995 Nr: 681-42.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLEI ANTONIO MORANDINI, IVANI FERRARI, 

LORINDO INÁCIO BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO TORRES ALVES 

JUNIOR - OAB:5979/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUZA - OAB:MT - 3543, 

JORGE RAFAEL SANTAR - OAB:17206/PR, SAMI MAHMUD ALAWI - 

OAB:6969MS, WILSON DALTO - OAB:MT - 1682 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido fl. 211 e 218 em seus termos. Intime-se o autor para que 

requeira o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61881 Nr: 1647-82.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO REVELINO DE ALMEIDA BUENO, 

GISELE GOMES DA SILVA, RAIMUNDO LOURENÇO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO - 

OAB:11524, NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 Face ao exposto, e por tudo mais que restou demonstrado nos autos do 

presente feito criminal, e em consonância com a jurisprudência acerca dos 

assuntos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo 

Ministério Público na denúncia. Em consequência:- CONDENO os acusados 

Roberto Rivelino de Almeida Bueno, Gizele Gomes da Silva e Raimundo 

Lourenço da Silva, todos já qualificados nos autos em epígrafe, nas 

sanções previstas no art. 33, caput e no art. 35, ambos da Lei nº. 

11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a 

cópia desta sentença como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício/notificação/alvará de soltura.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2669 Nr: 972-42.2004.811.0100

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DEMOLINER, HEITOR DEMOLINER, WOLMAR 

MARCHESIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOÃO THIESEN 

FILHO - OAB:574-RO, Silvio César dos Santos - OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:126.504, Luiz Mariano Bridi - OAB:2619

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 1004-03.2011.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - 

OAB:PROC.DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 Expeça-se RPV conforme os valores determinados na sentença retro e 

mantidos em acordão informados pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54020 Nr: 837-78.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZANIOLO ME, JOSÉ ZANIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA! - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seus advogados, para 

atualizar o débito exequente, para fins de apreciação do pleito de fl. 38, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos, para 

ulteriores deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a 

c ó p i a  d e s t e  d e s p a c h o  c o m o  o  n e c e s s á r i o 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23808 Nr: 37-89.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRES POLESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO JOSÉ ASSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Certifico que, as partes, mesmo devidamente intimada consoante 

verifica-se da publicação do DJE adiante juntada, deixaram transcorrer o 

prazo de 05 (cinco) dias em 01/08/2018 sem manifestar nos autos, em 

razão disso faço os autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50700 Nr: 233-88.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA BARRANCO PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIS NORTE DE LIMA, IVO LUIZ CAMILLO, 

SERGIO IZIDORO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL - OAB:, 

MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Defiro o pedido fl.84 em seus termos, cite-se o réu por edital. Após, 

intime-se o autor para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20427 Nr: 1094-50.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLECIO GIRALDES DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS REIS - 

OAB:231877, MARCELO AUGUSTO S. DOTTO - OAB:231.958SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seus advogados, para 

manifestação acerca ao teor da certidão de fl. 85, no prazo legal, o que 

deverá ser certificado. Após, voltem-me os autos conclusos, para 

ulteriores deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a 

c ó p i a  d e s t e  d e s p a c h o  c o m o  o  n e c e s s á r i o 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21175 Nr: 454-13.2008.811.0100

 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: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DO MATO GROSSEO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinto - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Egisane Alves de Oliveira 
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Piotrowski - OAB:MT/ 8307-B, Silvio César dos Santos - OAB:B-7806

 Chamo o feito à ordem.

Defiro o pedido fl.226 em seus termos. Intime-se o município de 

Brasnorte/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50503 Nr: 37-21.2012.811.0100

 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): CLEUDES SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Intime-se o autor para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19774 Nr: 447-55.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMO MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:OAB/PR22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:56.918, Rodrigo 

Mischiatti - OAB:7568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seus advogados, DO 

INTEIRO TEOR DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos etc. Ao 

tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 91), DETERMINO que se proceda 

conforme o requerido, em observância à legislação vigente. Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o adequado, se for o caso e, 

servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 645 Nr: 976-79.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEMOLINER, HEITOR DEMOLINER, 

WOLMAR MARCHESIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9.259, Luiz Mariano Bridi - OAB:2619, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOÃO THIESEN 

FILHO - OAB:574-RO, SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:7806, Silvio 

César dos Santos - OAB:B-7806

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 14298 Nr: 271-81.2004.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA CAPELETTI, CLOVIS LUIS 

CAPELETTI, ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS, JUCIRLEI DE CONTO 

ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3.881-MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO - 

OAB:5258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Ramos - 

OAB:3559-B/MT, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - OAB:3881/MT, 

ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816, PATRICIA ALINE RAMOS - 

OAB:7203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391, Silvio César dos 

Santos - OAB:B-7806

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus advogados, para que 

requeiram o que lhes for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53001 Nr: 1414-90.2013.811.0100

 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: ABR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de sua advogada, para 

comparecer perante este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar a 

Certidão de Casamento devidamente averbada, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 967 Nr: 161-82.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sisane Vanzella - OAB:MT-5.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Maria da Rosa Susin 

- OAB:17375/RS

 Em vista do tempo decorrido e do conflito aparente entre os 

requerimentos fls.191 e 192, intime-se o autor para que requeira o que lhe 

for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65613 Nr: 1459-55.2017.811.0100

 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: ENEIDO LIMA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neucilene Souza da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 Suspendo temporariamente a decisão Ref:38, intime-se o autor para que 

se manifeste acerca dos embargos interpostos pela requerida, no prazo 

de 10(dez) dias, sob pena preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65613 Nr: 1459-55.2017.811.0100

 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: ENEIDO LIMA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neucilene Souza da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste acerca dos embargos interpostos pela requerida (ref. 49), no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena preclusão, nos termos da decisão de 
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ref. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 887-75.2012.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de sua advogada, para 

comparecer perante este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar a 

Certidão de Casamento devidamente averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 268-48.2012.811.0100

 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: NEUZA APARECIDA RAMALHO PADOVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404-MT, Lucinéia Rodrigues de 

Souza - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de suas advogadas, 

para que informem as provas que pretendam produzir em AIJ, em especial 

testemunhal, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50696 Nr: 229-51.2012.811.0100

 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: ILSE ROSA KRUPINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de suas advogadas, 

para que indiquem as provas que pretendem produzir em audiência, em 

especial prova testemunhal, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51157 Nr: 691-08.2012.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEZERRA RIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que apresente contrarrazões de apelação 

no prazo legal, sob pena de preclusão. Após, remetam-se os autos ao 

TRF1 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54762 Nr: 1239-62.2014.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE BRAZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para requeira o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52720 Nr: 1131-67.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a autora para que se manifeste acerca do agravo fls.165/171, 

no prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão. Após, remeta-se o 

agravo ao TRF1, suspendendo o feito até o seu retorno.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67630 Nr: 2810-63.2017.811.0100

 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: DULCE HOEPPERS SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilza Gomes Machry - 

OAB:8.245-B, Telmo da Rocha Machry - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que tome ciência dos documentos retro juntados e 

requeira o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52336 Nr: 753-14.2013.811.0100

 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: RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a autora para que tome ciência dos documentos retro juntados e 

requeira o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67858 Nr: 2933-61.2017.811.0100

 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: JOSE DINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que tome ciência dos documentos retro juntados e 

requeira o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22034 Nr: 1294-23.2008.811.0100
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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: DERALDINO CONCEIÇAO DE OLIVEIRA

 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:

 Intime-se o autor para requeira o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23712 Nr: 1414-32.2009.811.0100

 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 IZABEL DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Pensão por Morte proposta por MARIA IZABEL DE 

OLIVEIRA em face de INSS, ambos qualificados nos auto.

Tendo em vista a certidão de fls. 118, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

que não se manifestou quando intimada a fazê-lo.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito.

Condeno o autor em custas e taxas judiciais a serem calculados pelo 

contador judicial.

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23794 Nr: 23-08.2010.811.0100

 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: SEVERINO CLEMENTINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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) dos 

valores levantados em alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65751 Nr: 1541-86.2017.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AN, NCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, FERNANDA SOUZA DUTRA - OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente, na pessoa de suas advogadas, para que 

no prazo de 05 ( cinco) dias efetuar o recolhimento das custas 

processuais pendentes nos autos ref.29, sob pena de protesto ou envio 

para divida ativa, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69550 Nr: 460-68.2018.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SCHIMITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em síntese, o embargante requereu liminar de atribuição de efeito 

suspensivo nos Embargos à Execução, sob o argumento de excesso de 

valores nos autos da execução de código nº 18204 (processo principal 

em apenso).

Alega que do valor da dívida que atualmente encontra-se no montante de 

R$ 3.432.322,20, reconhece como devido somente o valor de R$ 

1.836.100,48.

Pois bem.

Apesar da possibilidade de oposição dos Embargos à Execução sem a 

garantia do Juízo (art. 914 do NCPC), entendo como temerária a 

apreciação do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, sem que 

pelo menos o executado, ora embargante promova a garantia de parte do 

valor da dívida cobrada, inclusive parcialmente reconhecida.

O art. 916 do NCPC dispõe que:

“No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês”.

Nesse sentido, DETERMINO a intimação do embargante, para que no prazo 

de 15 dias, realize o depósito judicial no valor RS 1.836.100,48, à título de 

caução, sob pena de indeferimento do pedido liminar de atribuição de 

efeito suspensivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25653 Nr: 440-24.2011.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Cardoso de 

Carvalho Neto - OAB:16307-A-MT, Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Defiro o pedido penhora do imóvel indicado fl.129 conforme petição 

fls.126/128, sem custas ,emolumentos e diligencias de oficial de justiça por 

se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60015 Nr: 584-22.2016.811.0100

 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: ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LIZOT, VITALINA DITADI LIZOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Quiles - 

OAB:322329, GUSTAVO BARCELOS BRAGA - OAB:359441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 Vistos etc.

Intime-se o autor para que se manifeste acerca da petição e documentos 
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anexos de fls. 688/696, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65635 Nr: 1468-17.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO 

- OAB:24.312/B, TIAGO JOSÉ LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.

Considerando as novas regras da prisão e levando em conta a 

necessidade de permanente fiscalização quanto aos motivos da 

manutenção da segregação cautelar, passo à reanálise, “ex officio” da 

prisão do acusado.

No caso em tela, vislumbro que não houve alteração do contexto fático 

dos autos que ensejasse a revogação da prisão preventiva do acusado.

Dessa forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do investigado, 

pelos próprios motivos exarados na decisão outrora proferida.

Lado outro, em atenção ao teor da petição formulada pela defesa do 

acusado à ref.: 162 deste feito, OFICIE-SE a Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura desta Cidade de Brasnorte – MT, para que aquela 

tome as providências necessárias no que tange à realização do exame de 

DNA, com o objetivo de verificar a suposta paternidade do acusado 

Izequias Alves Pereira em relação a bebê Aryelly Mayara de Oliveira 

Pereira, cuja genitora, a menor Mikaelly de Oliveira Pereira é filha do 

mencionado investigado.

Às providências.

Intime-se.

Oficie-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52357 Nr: 773-05.2013.811.0100

 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: HELIO BOTH

 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:

 Vistos etc.

Analisados os autos, verifico que inexistem preliminares a serem 

apreciadas, motivo pelo qual, declaro o feito saneado.

DEFIRO a produção de prova testemunhal, frisando que o rol deverá ser 

juntado aos autos em até 15 dias antes da data da audiência, nos termos 

do art. 357, §4° c/c art. 455 do NCPC, devendo as testemunhas 

comparecerem independente de intimação do Juízo.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 28/08/18 às 16h00min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-75.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO BECKER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010004-75.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ENEIDA 

TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: HILARIO 

BECKER Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) 

para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010025-51.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO CAROLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE LIMA PADILHA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010025-51.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CARLOS 

ROBERTO CAROLINO REQUERIDO: SOLANGE DE LIMA PADILHA - ME 

Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no 

prazo de 5 dias a cerca da certidão do oficial de justiça ID 8993539.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25015 Nr: 39-29.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CE, CCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Sentença-> Com Resolução do Mérito->Extinção da Execução ou do 

Cumprimento da Sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por CRISTHIAN 

EDUARDO COELHO DE QUEIROZ, representado por CRISTIANE COELHO 

GONÇALVES, em face de MAURI BATISTA DE QUEIROZ.

Conforme se extrai dos autos, especificamente da petição de fl. 96, o 

autor informou que foi alcançado o objetivo da presente ação, uma vez 

que o executado adimpliu com suas obrigações (fls.94/95), quitando assim 

o débito.

Ademais, a parte autora requereu a extinção do processo ante ao 

cumprimento da obrigação (fl.96/96-v).

É o relatório. Decido.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial, no 

caso dos autos o executado quitou sua obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, mas 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Tendo em vista as nomeações de fls. 59 e 79, fixo os honorários 

advocatícios em favor do Dr. WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA, 

em 04 (quatro) URH’s/Unidade Referencial de Honorários, nos termos da 

Tabela XI, item ‘18’, ’18.3’, 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.

Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32738 Nr: 433-94.2014.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS, IKSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA para no prazo de 05 (cinco) dias , 

manifestar sobre o laudo sdo estudo psicossocial realizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37773 Nr: 299-62.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO PIRES FRAGA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da impossibilidade da realização 

da solenidade, visto que os autos estão na Procuradoria Federal, cancelo 

a audiência. Determino que os autos venham conclusos, IMEDIATAMENTE, 

quando retornarem da Procuradoria Federal para juntada da presente ata, 

bem como para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31406 Nr: 1171-19.2013.811.0110

 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: PAULO SANTANA DE ANDRADE

 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

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 106-86.2013.811.0110

 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: ANITA CALDEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLEY RODRIGUES 

TOLENTINO - OAB:39681/DF, HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - 

OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, encaminho o 

presente feito para a Procuradoria do Municipio, para no prazo legal 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelos 

autores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 106-86.2013.811.0110

 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: ANITA CALDEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLEY RODRIGUES 

TOLENTINO - OAB:39681/DF, HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - 

OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35999 Nr: 841-17.2016.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUISA MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON QUIRINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83.161/SP, DOVAIR MANZATTO - OAB:68.673/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurico Velasco de Azevedo 

Neto - OAB:23154 OAB-GO

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

841-17.2016.811.0110 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85984 Nr: 583-68.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA CANOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Sassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Juths Rissato - 

OAB:OAB/MT 5.147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Vistos.

1. Defiro os pedidos feitos pela parte Autora. Expeça-se carta de 

adjudicação dos imóveis em seu favor.

 2. No mais, cumpra-se a decisão constante na Ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92752 Nr: 2174-31.2016.811.0101

 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: ENIE EMILY BARBON FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 
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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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92754 Nr: 2176-98.2016.811.0101

 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: FÁTIMA TITTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92860 Nr: 2218-50.2016.811.0101

 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: IDALINA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92871 Nr: 2226-27.2016.811.0101

 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: IRES MARIA FERREIRA KOTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92872 Nr: 2227-12.2016.811.0101

 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: IVERONICE BARBOSA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 
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(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92879 Nr: 2230-64.2016.811.0101

 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: IVONÉIA DE FÁTIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92881 Nr: 2232-34.2016.811.0101

 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: IZOLETE ADRIANE GUAREZE ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92883 Nr: 2233-19.2016.811.0101

 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: JANETE MARINS FREDUCZWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92896 Nr: 2240-11.2016.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92912 Nr: 2252-25.2016.811.0101

 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: KÁTIA CILENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92954 Nr: 2274-83.2016.811.0101

 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: MARIA MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92955 Nr: 2275-68.2016.811.0101

 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: MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LUNA MATTIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 
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aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92959 Nr: 2279-08.2016.811.0101

 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: MARILENE CERVIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101866 Nr: 839-06.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Autos nº 839-06.2018 (Id. 101866)Vistos.1. (...) a) REVOGO a prisão 

preventiva do réu NELSON FIDEL, e por força do artigo 321 do CPP, 

CONCEDO ao acusado a liberdade provisória sem fiança, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO.b) APLICO as seguintes 

medidas cautelares:b.1) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, 

para informar e justificar atividades;b.2) proibição de ausentar-se da 

Comarca por mais 15 (quinze) dias;b.3) proibição de manter contato com a 

vítima e sua genitora. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

denunciado, (...) .4. Cumpra-se a decisão proferida em audiência, sendo 

que junto anexo a esta decisão a busca de endereços da genitora 

Suzimara.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90457 Nr: 849-21.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nantes e Silva Ltda, EDNEI PAES NANTES, 

TAICLINI BORTOLUZZI, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, Aline Nogueira 

Fukuciro, Fabiano Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:MT-16.438, PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE 

BARCELLOS - OAB:SP - 79.416

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte Exequente, 

alegando que a decisão é contraditória, eis que cabe a este Juízo 

homologar o laudo pericial.

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos pela Exequente, entendo 

que não merecem acolhimento, eis que não há contradição a ser 

esclarecida, posto que este Juízo entendeu que não cabe a ele decidir 

sobre a homologação do laudo, já que as divergências referem-se apenas 

ao valor da avaliação.

 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 decisão a contradição apontada pelo 

Embargante, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

No mais, cumpra-se a decisão prolatada, em especial o pagamento dos 

honorários do Sr. Perito.

Diligências necessárias.

Cláudia, 3 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92628 Nr: 2111-06.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES E SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - 

OAB:MT9321-A, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:SP 322674, 

OSMAR A. MAGGIONI - OAB:RS/13.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:MT-16.438, PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE 

BARCELLOS - OAB:SP - 79.416

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte Exequente, 

alegando que a decisão é contraditória, eis que cabe a este Juízo 

homologar o laudo pericial.

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos pela Exequente, entendo 

que não merecem acolhimento, eis que não há contradição a ser 

esclarecida, posto que este Juízo entendeu que não cabe a ele decidir 

sobre a homologação do laudo, já que as divergências referem-se apenas 
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ao valor da avaliação.

Ademais, o objeto da missiva é apenas a avaliação.

 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 decisão a contradição apontada pelo 

Embargante, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

No mais, cumpra-se a decisão prolatada, em especial o pagamento dos 

honorários do Sr. Perito.

Diligências necessárias.

Cláudia, 3 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84185 Nr: 1220-53.2014.811.0101

 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): SANDRA MENDES, OLAVIO MENDES

 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.: 87475 Nr: 1288-66.2015.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASIM DEY MASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA COSTA, JANDIR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:MT/18.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 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 bem como apresentar manifestação acerca da petição 

constante na Ref. 73.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92751 Nr: 2173-46.2016.811.0101

 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: ELZENIR DE SÁ QUERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92750 Nr: 2172-61.2016.811.0101

 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: ELIANE GOMBIN LAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 
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da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92749 Nr: 2171-76.2016.811.0101

 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: ELIANA FERREIRA ANOTONIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92685 Nr: 2142-26.2016.811.0101

 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: DANIELLE DELAZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92683 Nr: 2140-56.2016.811.0101

 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: DANIELI MARIA NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92680 Nr: 2138-86.2016.811.0101

 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: CLEUZA ROSA DA SILVA CABRERIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 
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servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92679 Nr: 2137-04.2016.811.0101

 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: CLEUZA DOS SANTOS BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92661 Nr: 2132-79.2016.811.0101

 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: CLAUDIRENE PICON BARBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92625 Nr: 2110-21.2016.811.0101

 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: CLAUDIA CARRARA GUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, 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 e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92440 Nr: 1990-75.2016.811.0101

 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: MARIA FILOMENA ANTONIAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95250 Nr: 905-20.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISSA IZABEL DA SILVA 

CARDOSO - OAB:17019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA BARBOSA 

ARRUDA - OAB:MT 13.346, MUNIR MARTINS SALOMAO - OAB:20383/O

 Ação de procedimento ordinária

 Requerente: AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA

Requerido: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de interposta por AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA, 

em face de ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A, devidamente qualificados, em 

que alegou em síntese, que celebrou contrato particular para aquisição de 

bens sob nº 203.01.2318 com o requerido, onde foi dado como garantia o 

imóvel que o posto requerente está instalado, descrito na inicial.

 O Requerente manifestou pela extinção do feito ref. 19 e a parte 

Requerida anuiu, com a condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor, que é beneficiário da Justiça Gratuita.

Nos termos do artigo 90 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do patrono da Requerida, no importe de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade 

por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

P.R.I.

 Arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86478 Nr: 840-93.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE MATOS SEGURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KERLEN CAETANO MORO - 

OAB:20033/O, YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA - OAB:MT/18.828

 Vistos. 1. Considerando que o parquet encontra-se de atestado médico, 

resta prejudicada a presente solenidade, razão pela qual redesigno-a para 

o dia 09 de agosto de 2018, às 16:30 horas. 2. Intimem-se e requisite-se. 

3. Oficie-se o Juízo Deprecante sobre a presente decisão. Diligências 

necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-84.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MONIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos Virtuais n. 1000089-84.2018.8.11.0101 Ação de obrigação de fazer 

para entrega de medicamentos c/c pedido de tutela de urgência 

Requerente: THAIS MONIQUE DA SILVA Requeridos: MUNICÍPIO DE 

CLÁUDIA/MT e outro Vistos. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

para entrega de medicamentos com pedido de tutela de urgência proposta 

por THAIS MONIQUE DA SILVA em face do ESTADO DO MATO GROSSO, 

por meio da Secretaria de Estado de Saúde e MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde, sob a alegação de que a 

requerente é portadora de Trombofilia (CID – D68.9) e, atualmente está 

gestante, necessitando diariamente de aplicações de injeções do 

medicamento denominado Enoxaparina 60mg. Manifesta que a doença é 

de alto risco tanto para o feto quanto para a própria requerente, 

demonstrando que o medicamento deve ser ministrado todos os dias da 

gestação, bem como durante 45 (quarenta e cinco) dias após o parto. 

Alegou que os medicamentos estão em falta na rede pública municipal e 

que o custo se torna muito oneroso para a requerente, visto que está na 

décima semana de gestação. Diante disso, pugnou, em sede de tutela de 

urgência, pela condenação da parte requerida a fim de fornecer ou 

custear os medicamentos. Juntou documentos à inicial. É, em síntese, o 

relatório. DECIDO. Primeiramente, consigno que o tema acerca da 

obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS, como é o caso vertente, foi 

submetida ao regime de recurso repetitivo no STJ, tendo sido determinada 

a suspensão dos processos afetos ao tema, mas em decisão proferida 

em 24.05.2017, com publicação no DJE em 31.05.2017, a Primeira Seção 

deliberou que caberá ao juízo de origem apreciar as medidas de urgência 

(tema 106 de recurso repetitivo). Assim, configurada a urgência que o 

caso requer, aliado ainda ao que determino o artigo 314 do Código de 

Processo Civil, que assim preconiza: “Durante a suspensão é vedado 

praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a 

realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no 

caso de arguição de impedimento e de suspeição”. Assim, tenho por bem 

analisar o presente feito, eis que é adequado ao magistrado praticar 

eventual ato processual a fim de evitar dano irreparável. O art. 303 do 

NCPC dispõe a respeito do pedido da tutela de urgência, do qual 

caracteriza a tutela antecipada em caráter antecedente. Diante disso, o 

artigo preceitua o seguinte entendimento: “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.” Consoante se 

extrai do CPC/2015, são necessários para a concessão da tutela de 

urgência em caráter antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 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. Vejamos. A probabilidade do direito resta evidenciada 

através do relatório médico acostado aos autos, em que consta que a 

paciente é portadora de Trombofilia (CID 10 D68.8). O perigo do dano se 

assenta no quadro clínico da parte autora que conduziu o médico 

especialista a recomendar àquela o uso diário, entre o período gestacional 

mais quarenta e cinco dias posteriores, de Enoxaparina 60mg/dia, sob o 

risco de eventos tromboembólicos fatais. Além disso, observa-se que 

foram dois receituários em favor da requerente, apontando a mesma 

doença bem como a necessidade do medicamento. Assim, considerando a 

garantia constitucional do direito à saúde e configurado o risco da demora, 

torna-se inviável indeferir a pretendida medida de urgência. O STJ possui 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 572 de 740



entendimento no que sentido de que uma vez prescrito medicamento por 

profissional médico devidamente habilitado, apto a verificar o tratamento 

mais eficaz e menos desgastante ao paciente, os Protocolos Clínicos 

poderão ser afastados quando não se mostrarem convenientes, senão 

vejamos em casos análogos: “(...) In casu, a recusa de fornecimento do 

medicamento pleiteado pelo impetrante, ora Recorrente, em razão de o 

mesmo ser portador de vírus com genótipo 3a, quando a Portaria nº 

863/2002 do Ministério da Saúde, a qual institui Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas, exigir que o medicamento seja fornecido apenas 

para portadores de vírus hepatite C do genótipo 1, revela-se 

desarrazoada, mercê de contrariar relatório médico acostado às fl.27.(...)” 

(STJ, RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 04/05/2010, DJe 24/08/2010). “(...) Ora, se o medicamento está 

previsto na lista do SUS é indicado para o tratamento da doença que 

acomete o impetrante, e este não tolera, ou é insensível, aos demais 

medicamentos utilizados no combate à doença, não pode ser recusado 

pela autoridade impetrada, única e simplesmente, porque Portaria do 

Ministério da Saúde indica o remédio para a artrite reumática, e não para a 

espondilite anquilosante. 6. O direito à vida e à saúde é direito fundamental 

de todos e responsabilidade do Estado, não podendo ser amesquinhado 

por ato infralegal que indica o remédio para uma doença e não para outra, 

catalogada sob a mesma rubrica do CID. 7. Recurso ordinário provido.” 

(STJ, RMS 30.723/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/11/2010, DJe 01/12/2010). Por tratar-se de norma 

constitucional de aplicação imediata, essa não pode ser interpretada como 

mera promessa constitucional. Presentes os requisitos, a demonstração 

da necessidade do tratamento e a impossibilidade de custeio, a paciente 

possui direito subjetivo contra a Administração Pública. A Constituição 

Federal, em seus artigos 6º e 196, consagra o direito à saúde como direito 

fundamental e dever do Estado (gênero), que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, garantir aos necessitados o tratamento mais 

adequado e eficaz possível, in verbis: “Art. 6º - São direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. “Art. 196 - 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Assim, o direito à saúde 

constitui prerrogativa jurídica indisponível que a Constituição da República 

assegura a toda pessoa, o que torna inafastável o dever do Poder Público, 

em todos os seus níveis, de fornecer, às suas expensas, medicamentos 

destinados a assegurar-lhes a continuidade da vida e a preservação da 

saúde. Utilizando-se como fundamento o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde, sendo que tal garantia abrange o direito do cidadão ao 

recebimento de medicamentos, inclusive de forma gratuita, desde que 

prescritos por profissional médico à pessoa portadora de doença e 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento. Ocorre 

que, muitas vezes as políticas públicas adotadas pelo Estado, mesmo que 

amplas e contínuas, não são suficientes ou eficazes na concretização 

deste dever, seja em virtude da voluptuosa demanda pelos serviços de 

saúde, seja porque os medicamentos e tratamentos constantes dos 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estatuídos pelo SUS não 

acompanham a evolução médica e as reais necessidades dos usuários. 

Logo, quando há deficiência nesta prestação, é natural que ocorra a 

judicialização do direito de proteção à saúde, sendo de extrema 

importância para o Estado Social e Democrático de Direito, conforme 

elucidam Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco: “Constatando-se 

a existência de políticas públicas que concretizam o direito constitucional à 

saúde, cabe ao Poder Judiciário, diante de demandas como as que 

postulam o fornecimento de medicamentos, identificar quais as razões que 

levaram a Administração a negar tal prestação. É certo que, se não cabe 

ao Poder judiciário formular políticas sociais e econômicas na área da 

saúde, é sua obrigação verificar se as políticas eleitas pelos órgãos 

competentes atendem aos ditames constitucionais do acesso universal e 

igualitário.” (MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet 

Branco em Curso de direito constitucional. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 706). Convém esclarecer que o Poder Judiciário, quando 

constata a ausência de prestação ou de prestação inadequada deste 

serviço e determina o fornecimento gratuito de medicamento à pessoa 

carente de recursos, não está desrespeitando o princípio da 

independência dos poderes, mas sim assegurando a dignidade da pessoa 

humana e zelando pela realização da justiça social, papel que lhe insculpiu 

a carta constitucional. Com efeito, é dever ético-jurídico do Poder Judiciário 

garantir o acesso da pessoa carente ao tratamento adequado à sua 

enfermidade, se, obviamente, restar comprovada a necessidade do 

tratamento e a hipossuficiência da parte: “O recebimento de medicamentos 

pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua 

necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. 

Isso por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se 

pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito 

garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a 

devida prestação jurisdicional.” (RE 607.381AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgamento em 31-5-2011, Primeira Turma, DJE de 17-6-2011.). No mesmo 

sentido: AI 553.712AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 

19-5-2009, Primeira Turma, DJE de 5-6-2009; AI 604.949AgR, Rel. Min. 

Eros Grau, julgamento em 24-10-2006, Segunda Turma, DJ de 24-11-2006. 

Por fim, a Requerente não possui condições para arcar com o custo do 

tratamento, sem afetar seu mínimo existencial, conforme narrado na 

exordial. Ressalte-se que, nos ditames da justiça social e conforme o 

preceito do artigo 196 da Constituição Federal é assegurado aos menos 

afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos e tratamentos 

indispensáveis ao restabelecimento da saúde, a existência de protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas estatuídos pelo SUS não podem se 

sobrepujar ao direito constitucionalmente previsto à saúde, do mesmo 

modo que a reserva do possível e a alegação genérica de que a 

concessão de tratamentos diversos dos contidos nos protocolos clínicos 

acarreta comprometimento imediato das finanças públicas não são aptos a 

afastar o dever do Estado de fornecimento de medicamentos. Confira-se a 

jurisprudência sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

PACIENTE PORTADOR DE DEGENERAÇÃO MACULAR ASSOCIADA AO 

CRESCIMENTO DE MEMBRANA NEOVASCULAR EM AMBOS OS OLHOS. 

PLEITO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO (LUCENTIS). 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO POSTULADO. DIREITO FUNDAMENTAL 

À SAÚDE QUE NÃO PODE SER OBNUBILADO POR QUESTÕES 

BUROCRÁTICAS/ ADMINISTRAIVAS/ FINANCEIRAS INFORMADAS PELA 

SUBJETIVIDADE TEÓRICA QUE SE DISTANCIA DA REALIDADE DO CASO 

EM CONCRETO. INAFASTÁVEL DEVER DE O ESTADO GARANTIR A 

EFETIVIDADE DO PREVISTO PELO LEGISLADOR CONSTITUCIONAL EM 

TEMA DE PROTEÇÃO À DIGNIDADE E À VIDA HUMANA. PACIENTE MAIOR 

DE SESSENTA E CINCO ANOS QUE INCLUSIVE COLHE ESPECIAL AMPARO 

PELO VIÉS DA LEI N°. 10.74/03. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E OU DO CHAMAMENTO 

DESTA PELA SENDA DO ART. 77 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. PROVA 

DOCUMENTAL QUE SATISFATORIAMENTE ESTAMPA A NECESSIDADE E 

UTILIDADE DA APLICAÇÃO DO REMÉDIO QUE SEGUNDO A 

RECOMENDAÇÃO MÉDICA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO 

(QUE ALIÁS, DE ACORDO COM O INFORMADO PELA PRÓPRIA 

SECRETARIA DE SAÚDE NÃO POSSUI ESPECÍFICA INDICAÇÃO NA BULA 

PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA OBJETO). APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E NÃO PROVIDA COM A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM 

SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”(TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1087982-0 - 

Assis Chateaubriand - Rel.: Guido Döbeli - Unânime - J. 04.02.2014). 

“MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - DPOC (CID J 44.8). PLEITO DE 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPIRIVA RESPIMAT - BROMETO DE 

TIOTRÓPIO). MEDICAÇÃO NÃO CONSTANTE DO PROTOCOLO CLÍNICO DE 

DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. FATO 

QUE NÃO JUSTIFICA A RECUSA AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO 

POSTULADO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. 

RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO COMITÊ EXECUTIVO PARANAENSE DO 

FÓRUM NACIONAL. DIREITO À VIDA E A SAÚDE QUE DEVE PREVALECER 

AOS PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS. DEVER DO ESTADO EM 

FORNECER A MEDICAÇÃO PRETENDIDA. FÁRMACO QUE NÃO POSSUI 

EFICÁCIA COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DO PACIENTE 

DEVIDAMENTE COMPROVADO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À 

VIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. O art. 196 da Carta Magna consagra o 

direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais 

adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 573 de 740



sofrimento e melhor qualidade de vida. O fato de a medicação postulada 

não constar da lista de medicamentos editada pelo Ministério da Saúde ou 

não constar do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da referida 

entidade, não deve implicar em restrição ao seu fornecimento, pois tais 

protocolos clínicos, sendo normas de inferior hierarquia, não podem 

prevalecer em relação ao direito constitucional à saúde e à vida. A 

concessão de tratamento médico não implica em violação ao Princípio da 

Separação dos Poderes, pois a vida é direito subjetivo indisponível 

(indispensável), devendo prevalecer em qualquer situação. Não há que se 

falar em violação ao Princípio da Reserva do Possível, vez que não se 

deve discutir matéria orçamentária quando a própria Constituição Federal 

prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das 

três fontes que integram o sistema unificado de saúde. A determinação 

judicial para o fornecimento dos fármacos pleiteados não desrespeita a 

Política de Medicamentos, mas analisa o caso concreto ponderando o bem 

jurídico que deve prevalecer. No caso dos autos o direito à vida e à saúde 

deve preponderar aos procedimentos burocráticos. Irrelevante o 

argumento de que a medicação postulada não possui eficácia 

comprovada, pois se o médico responsável pela interessada lhe 

prescreveu medicação específica, certamente o fez pelo fato de referida 

medicação ser a que melhor se amolda ao quadro clínico de sua paciente 

e a que lhe poderá trazer melhores resultados.” (TJPR - 5ª C.Cível - MS - 

5001461-42.2016.8.16.0000 - Rel.: Luiz Mateus de Lima - J. 15.12.2016). 

Por fim, as regras de distribuição de atribuições, no que toca ao 

financiamento e à execução do programa de assistência terapêutica 

integral farmacêutica, disciplinada pela Lei nº 8.080/1990, com as 

alterações que lhe foram dadas pela Lei nº 12.401/2011, foram estatuídas 

pela Portaria nº 1.554/2013. No caso dos medicamentos relacionados em 

diretrizes terapêuticas estabelecidas por protocolos clínicos ou em relação 

de medicamentos instituída pelo gestor federal do SUS, referido ato 

regulamentar estabelece atribuições diferenciadas a cada um dos entes, 

pautando-se na complexidade do tratamento, na garantia da integralidade 

do tratamento da doença no âmbito da linha de cuidado e na manutenção 

do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS (art. 4º). Deste 

modo, tenho que os Requeridos devem responder pela presente demanda, 

de forma solidária, considerando a gravidade a urgência do pedido. Ante o 

exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório 

pleiteada, para o fim de determinar que a parte Requerida, de forma 

solidária, forneça ou custeie o medicaments ENOXAPARINA 60mg desde a 

presente data até 45 dias após o parto da requerente, devendo ser o 

primeiro fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) dias, ou até ulterior 

decisão deste juízo. Estabeleço multa 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), limitada a 60 (sessenta) dias, sendo que 

eventual quantum será revertido em favor da parte Requerente. A mora 

será considerada a partir do 3º (terceiro) dia da intimação dos Requeridos 

com comprovada falta do fornecimento e com possibilidade de execução 

judicial imediata. 2. Cite-se a parte requerida para, querendo, responder à 

demanda, no prazo legal, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos 

articulados na inicial. 3. Oficie-se o NAT para parecer em 48 (quarenta e 

oito) horas. 4. Intimem-se desta decisão. 5. Diligências necessárias. 

Cláudia, 03 de agosto de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 42/2018/DF

* A Portaria nº 42/2018/DF - referente ao plantão dos finais de semana, 

feriados e semanal, durante o período de 01 a 31 de agosto de 2018 - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79839 Nr: 2209-42.2017.811.0105

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Oficio de Colniza - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico de dou fé, que o interessado José Roberto Madureira de Pinho 

Filho, fora intimado da Decisão conforme Certidão do Oficial de Justiça de 

FLS 231.

 Certifico ainda que, não havia cadastrado o nome do interessado 

Claudemir Ferreira nos autos, motivo pelo qual tornou-se impossível a 

intimação outrora.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60012 Nr: 1393-70.2011.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvito dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os feito com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da certidão de folhas 74, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62371 Nr: 1441-92.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delfina dos Reis Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.CONDENA-SE a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, fixos em 

patamar mínimo, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60012 Nr: 1393-70.2011.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvito dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte ré para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias 

sobre fls. 68/71.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40818 Nr: 395-05.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 
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OAB:13438-A MT

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de EVALDO FERNANDES DE SOUZA para apurar a 

prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal).

A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2013 (fls. 40).

Os autos vieram conclusos após a juntada de alegações finais.

É relato do necessário.

 O acusado foi denunciado pela prática do crime de ameaça.

Dessa forma, em relação ao delito tipificado no artigo 147 do Código penal, 

verifica-se a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 109, inciso 

VI, do Código Penal, uma vez que a denúncia foi recebida em 28 de agosto 

de 2013.

No caso em comento, o prazo prescricional para que o Estado exerça o 

seu jus puniendi é de 03 (três) anos.

Nota-se que entre o recebimento da denúncia e a data de hoje, 

transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, restando prescrita a 

pretensão punitiva estatal quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVALDO 

FERNANDES DE SOUZA, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal, em relação ao delito de ameaça.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29419 Nr: 542-41.2005.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRICLES HUGO PEDROSO, José Caetano Pedroso 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Cézae Piasetzki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9938-B, Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução, em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Às fls. 71, a parte executada juntou comprovante de pagamento da dívida.

Instado a se manifestar, a parte exequente requereu a extinção da 

execução, em razão da quitação da dívida (fls. 74).

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme a 

prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores porventura constritos e a baixa nos cadastros de inadimplentes.

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos os quais restam 

fixados no patamar mínimo.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, 

com as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35758 Nr: 1993-96.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caxeta Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda EPP, Franco-Bachot Indústria e Comércio de Móveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antenor Rauen Junior - 

OAB:6973-A/SC, Inaíta Gomes Ribeiro Soares Carvalho Arnold - 

OAB:7928/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 

entabularam nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação em relação à empresa CAXETA 

INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

para que produza os seus devidos efeitos.

INTIME-SE o Ministério Público para que se manifeste acerca da juntada de 

fls. 120/122.

Proceda-se com as devidas atualizações na capa do processo e no 

Sistema Apolo.

Descabe pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência.

P. R. I. C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27289 Nr: 202-81.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOÃO NAUE - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.E.M. INDUSTRIA E COMÉRCIO ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE CALDEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que recolha 

as custas para distribuição da carta precatória por meio do sistema CPD.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71229 Nr: 2281-81.2016.811.0099

 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: SIRLENE MARIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem 

quanto ao laudo de ref. 34, além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como 

se desejam audiência de instrução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71215 Nr: 2270-52.2016.811.0099

 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: EGNALDO JACOB DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem 

quanto ao laudo de ref. 34, além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como 

se desejam audiência de instrução;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34808 Nr: 1227-90.2010.811.0099

 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: IRACEMA FURTADO DA SILVA, JOSÉ LUSTOSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAULO LUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989/MT, SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - 

OAB:21054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar os advogados da parte autora para que 

recolham as custas para distribuição da carta precatória por meio do 

sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75712 Nr: 2642-64.2017.811.0099

 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: PASCOAL LAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem 

quanto ao laudo de ref. 34, além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como 

se desejam audiência de instrução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69890 Nr: 1396-67.2016.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE MOTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem 

quanto ao laudo de ref. 34, além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como 

se desejam audiência de instrução;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60375 Nr: 114-33.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - OAB:3.666, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em primeiro lugar, por ter sido devidamente citada e não contestar os 

pedidos iniciais dentro do prazo legal, DECRETA-SE A REVELIA da 

parte-requerida ELAINE SKURA, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Em segundo lugar, em relação ao pontuado pelo Ministério Público acerca 

da manutenção destes autos e a extinção do processo apenso (60448) 

por litispendência, tal já foi analisado naqueles autos.

 Em terceiro lugar, salienta-se que não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade probatória. 

Isto porque o Ministério Público indicou provas a serem produzidas.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras 

serem apontadas):

? Responsabilidade da requerida pelo ato ímprobo;

? Violação da moralidade e impessoalidade no ato da requerida.

 MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando a indicação de prova testemunhal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 05.09.2018, às 13h30min, na 

sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente para a referida audiência.

2. INTIMAR as testemunhas indicadas na fl. 327, atentando-se nos 

endereços fornecidos na fl. 329;

3. EXPEDIR Carta Precatória para Apiacás/MT, isso para o depoimento da 

testemunha Ana Ferreira dos Santos (fl. 330);

4. DAR CIÊNCIA ao Ministério Público, inclusive para comparecer à 

audiência.

Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, data e 

local da audiência.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 02 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69415 Nr: 1080-54.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ, RM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Por consequência, TORNA-SE DEFINITIVA a 

concessão de tutela antecipada.DEIXA-SE de condenar o requerido nas 

despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a 

isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.DEIXA-SE de 

condenar o requerido em honorários advocatícios, considerando a 

postulação no Ministério Público, e das disposições do art. 44, I, da Lei 

8.625/93 e art. 73, I, da Lei Complementar 27/93.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISPor fim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR da presente sentença o 

Município de Juruena para ciência;2.CIENTIFICAR o Ministério 

Público;3.Transitada em julgado, arquivar com as baixas e anotações 

p e r t i n e n t e s .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 02 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55399 Nr: 1193-38.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. V. Comércio e Representação Ltda-ME, 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:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº. 1193-38.2018.811.0034

Código nº 55399

Requerente: Henrique Meira dos Santos, J. M. V. Comércio e 

Representação Ltda-ME e Sandra Rosane Bottura dos Santos.

VISTOS ETC,

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo o presente de mandado de 

intimação.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO audiência de inquirição de 

testemunha para o DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14H15.

Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados para 

futuros pedidos de informações, bem como a data da audiência agendada.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 05 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.: 7266 Nr: 415-88.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedro Taques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do Exequente e do Executado, da 

designação dos leilões do bem penhorado que realizar-se-ão consoante a 

seguir: PRIMEIRO PREGÃO: 21/08/2018 a partir das 14:30h, horário local, 

15:30, horário de Brasília/DF, e Caso os lances ofertados não atinjam o 

valor da avaliação do imóvel no 1º pregão, o leilão seguir-se-à sem 

interrupção até o dia 30/08/2018 a partir das 14:30h, horário local, 15:30, 

horário de Brasília/DF, cuja licitação se realizará por Meio Eletrônico, 

através do Portal www.sbjud.com.br, conforme Edital juntado às fls. 

436/437. Fica, ainda, INTIMADO(A) o(a) Advogado(a) da parte Exequente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, para proceder a intimação da parte executada, devendo 

retirar as guias de recolhimento diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 286 Nr: 6-98.1995.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Jaciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GALINDO CLEBIS, VALDOMIRO 

ORTOLANI SANTOS, Walmir Ortolani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3.873

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte autora, através de 

seus advogados, para querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, referente a exceção de pré-executividade de interposta pela parte 

Requerida, fls.207/225.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54757 Nr: 868-63.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952/MT

 “Vistos, etc.

 1. Analisando o requerimento postulado pela defesa não trouxe aos autos 

nenhum elemento novo que possa modificar a situação fática apta a 

ensejar a revogação da prisão preventiva, notadamente por ter sido 

baseado na garantia da ordem pública, indefiro o pedido da advogada de 

defesa, mantendo a decisão incólume da decretação de prisão preventiva 

pelos seus próprios fundamentos.

 2. Considerando que o MPE insiste na inquirição da testemunha faltante, 

REDESIGNO a presente audiência para o dia 20 de setembro de 2018, às 

13h30 (MT).

3. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 12766 Nr: 440-28.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinícius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Refael Felicio - OAB:32.476

 Vistos.

Ante a certidão retro, e a fim de evitar futuras arguições de nulidades, 

intime o advogado do acusado para apresentar memoriais no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos concluso para prolação de 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54196 Nr: 594-02.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, Gabrielle Soares de Lima - 

OAB:23341/O

 Processo nº 594-02.2018.811.0034

Código 54196

VISTOS,

 Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor do acusado MARCOS DE ARAÚJO PACHECO, em razão da 

suposta prática dos delitos descritos nos artigo 217-A do CP e 243 do 

ECA.

A denúncia foi recebida à Ref. 04 e apresentada resposta à acusação à 

ref. 18, o acusado pugnou pela decretação da absolvição sumária.

Não obstante o pedido do denunciado, não verifico a “existência manifesta 

de causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, que poderiam ensejar a aplicação do art. 397 do CPP, com a 

consequente decretação da absolvição sumária do acusado, razão pela 

qual o feito deve continuar sua marcha com sua consequente instrução.

O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Assim, MANTENHO a decisão que recebeu a peça acusatória e DESIGNO 

o dia 20 de setembro de 2018, às 14h30 (MT), para a audiência de 

instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado.

Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44077 Nr: 1712-81.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Almeida Tristão, FLÁVIO ODONIS 

ABRANTES QUEIROZ, Janaina Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B

 Autos nº 1712-81.2016.811.0034

Código 44077

Visto,

1. RECEBO o Recurso de Apelação interposto à ref. 214, eis que 

tempestivo (ref. 215).

2. INTIME-SE o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos 

termos do artigo 600 do CPP.

3. REMETAM-SE os autos ao egrégio TJMT por fim, constando as 

homenagens de praxe.

4. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43680 Nr: 1511-89.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Lennon Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Autos nº 1511-89.2016.811.0034

Código 43680

Visto,

1. Os autos retornaram da 2ª instância com acórdão que negou 

provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a 

sentença proferida por este Juízo.

2. As partes foram devidamente intimidas (refs. 71 e 76).

3. Assim, EXPEÇA-SE guia definitiva e formem-se autos de execução 

penal.

4. Por fim, CUMPRA-SE na íntegra a sentença e após ARQUIVEM-SE estes 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 02 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50607 Nr: 2472-93.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Autos nº 2472-93.2017.811.0034

Código 50607

Visto,

1. Trata-se do Executivo de Pena do reeducando Flávio Odonis Abrantes 

Queiroz.

2. Considerando que o reeducando informou que passará a laborar em 

outra Comarca, bem como o parecer favorável do Ministério Público, tenho 

por bem declinar da competência para atuar no presente feito.

3. Portanto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar neste executivo de 

pena ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Poxoréu/MT.

4. Remetam-se os autos àquele Juízo com as nossas homenagens.

5. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49808 Nr: 2069-27.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Portugues - OAB:

 Processo nº 2069-27.2017.811.0034

Código 49808

VISTOS,

 Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de 

JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA, em razão da suposta prática do delito descrito 

artigo 306 do CTB.

A denúncia foi recebida à ref. 06, não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação à Ref. 24, não houve arguição de 

preliminares.

Assim, DESIGNO o dia 20 de setembro de 2018, às 17h30 (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado.

Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37204 Nr: 202-67.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Roberto Bulow Costa, JAIRO RODRIGUES 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORAES PIMPINATI 

- OAB:6623-B, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Junior - OAB:6.623-B

 Autos nº 202-67.2015.811.0034

Código 37204

Visto,

1. Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL 

em desfavor de JAIRO ROBERTO BULOW COSTA e JAIRO RODRIGUES 

COSTA, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do 

crime de porte ilegal de arma de fogo.

2. É dos autos que a defesa não apresentou memoriais (ref. 55).

3. Embora a peça não constitua ato essencial à Defesa dos acusados, in 

casu há peculiaridade que pode trazer prejuízo a eles, já que a Defesa, em 

sede de resposta à acusação, reservou-se a apresentar suas teses em 

alegações finais.

4. Desta forma, com o fito de afastar eventual nulidade pela ausência de 

defesa técnica, INTIMEM-SE os acusados pessoalmente para, querendo, 

constituírem novo patrono e apresentarem os memoriais no prazo de 15 

(quinze) dias.

5. Após, venham os autos conclusos para sentença.

6. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48989 Nr: 1776-57.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kedma Lis Teixeira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Processo nº 1776-57.2017.811.0034

Código 48989

VISTOS,

 Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de 

KEDMA LIS TEIXEIRA DO CARMO, em razão da suposta prática do delito 

descrito artigo 306 do CTB e 311 do CP.

A denúncia foi recebida à Ref. 04, não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação à Ref. 24, não houve arguição de 

preliminares.

Assim, DESIGNO o dia 27 de setembro de 2018, às 13h00 (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado.

Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48272 Nr: 1504-63.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdécio Luiz da Costa, FABRÍCIO RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Chrestye San 

Martin Macial - OAB:21562, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - 

OAB:20901/O, Michael Cesar Borbosa Costa - OAB:19131- E, RONY 

DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972, Seonir Antônio Jorge - OAB:38.641

 Autos nº 1504-63.2017.811.0034

Código 48272

Visto,

1. RECEBO o Recurso de Apelação interposto à ref. 49, eis que tempestivo 

(ref. 50).

2. INTIMEM-SE os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo 

legal, nos termos do artigo 600 do CPP.

3. REMETAM-SE os autos ao egrégio TJMT por fim, constando as 

homenagens de praxe.

4. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35367 Nr: 932-15.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Pereira Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Autos nº 932-15.2014.811.0034

Código 35367

Visto,

1. RECEBO o Recurso de Apelação interposto à ref. 93, eis que tempestivo 

(ref. 94).

2. INTIME-SE o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos 

termos do artigo 600 do CPP.

3. REMETAM-SE os autos ao egrégio TJMT por fim, constando as 

homenagens de praxe.

4. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50897 Nr: 2619-22.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilton Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 Autos nº 2619-22.2017.811.0034

Código 50897

Vistos.

1. Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face do acusado JOSÉ NILTON FERREIRA 

DA COSTA, imputando-lhe as práticas dos crimes previstos no artigo 129, 

§9º, do CP c/c a Lei nº 11.340/06 e artigo 306 do CTB.

Acostada certidão de óbito do denunciado (ref. 58), o Ministério Público 

pugnou pela declaração da extinção da punibilidade (ref. 65).

Vieram os autos conclusos.

2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

3. Dispõe o artigo 107, inciso I, do Código Penal que “extingue-se a 

punibilidade: I – pela morte do agente; (...)”.

Por sua vez, preconiza o artigo 62 do Código de Processo Penal: “Art. 62. 

No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, 

e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.
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É o caso dos autos.

4. POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 107, inciso I do CP e 62 do 

CPP, julgo extinta a punibilidade pela morte do agente.

4.1. Sem custas processuais.

4.2. Transitada esta em julgado arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

 4.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105 Nr: 657-62.1997.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO MARQUES CALICCHIO E SUA 

MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB: 

8.123 /PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3.873

 DEFIRO o pedido de realização de penhora online (fls. 234/235), no valor 

de R$ 683.744,84 (seiscentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e 

quatro mil e oitenta e quatro centavos), conforme cálculos de fls. 237/244, 

visando conferir efetividade ao art. 829, §1º, e observando a ordem de 

penhora insculpida no art. 835, com fulcro no artigo 854, todos do CPC, e, 

em consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BacenJud para o bloqueio online de valores 

depositados em contas bancárias do executado até o montante do débito 

exequendo.Consequentemente, os autos permanecerão conclusos até 

que a ordem de penhora seja processada perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Caso o bloqueio seja positivo, os 

valores serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário, sendo 

considerada realizada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, considerando-se termo dela o protocolo emitido pelo BACENJUD, 

que será acostado ao processo.Acostado o referido protocolo, o 

executado deverá ser intimado, por meio do curador nomeado, para opor 

embargos no prazo legal.Se o valor bloqueado for irrisório face ao valor 

do débito, desde já determino o desbloqueio da importância, tendo em vista 

que, nos termos do art. 836 do CPC, 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.Por 

outro lado, caso não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD por ter havido resposta negativa, tendo em vista a Súmula 417 

do STJ, determino vista dos autos ao Ministério Público, substituto 

processual do exequente, para indicar outros bens do executado 

passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 

suspensão do processo.Decorrido o prazo acima mencionado sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se.Dom 

Aquino/MT, 17 de junho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 12766 Nr: 440-28.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Refael Felicio - OAB:32.476

 Vistos.

1. Ante a determinação contida no Ofício Circular nº 10/2018/GAB/J-Aux, 

passo à análise da necessidade de manutenção da prisão do acusado 

NELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “GAUCHO”, denunciado nestes autos 

pela prática do crime descrito no artigo 217-A c.c art. 226, II, c.c art. 71, 

todos do Código Penal Brasileiro.

É o relatório

DECIDO.

2. A manutenção da prisão do acusado é medida de rigor, uma vez que 

continua presente o pressuposto da prisão preventiva, concernente na 

garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal.

Verifico dos autos, fortes indícios de que o acusado tenha fugiu do distrito 

da culpa, já que o mandado de prisão foi cumprido na comarca de 

Joinville-SC.

Além do mais, consta do termo de declarações juntado à Ref. 100, que 

mesmo preso o implicou continuou a importunar a vítima.

Desta maneira, evidente que as medidas cautelares diversas da prisão 

preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa 

e garantir a aplicação da Lei Penal.

Por esses motivos, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente 

decretada.

3. No mais, dê-se vistas dos autos à defesa para apresentação de 

memoriais.

4. Após, tornem os autos conclusos para sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48796 Nr: 1690-86.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovania Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Processo nº 1690-86.2017.811.0034 (Código 48796)

Vistos, etc.

Tendo em vista o equivoco do lançamento à ref. 30, cancelo a audiência 

designada.

Em atenção à determinação de ref. 29, arquive-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário com cautelas de estilo.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 25 de julho 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-94.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON RODRIGUES DE GODOI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - 690.343.541-72 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

1000104-94.2017.8.11.0034 Requerente: WILTON RODRIGUES DE GODOI 

Requerido: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Intimado para cumprimento da liminar concedida 

(evento nº 16619117), fornecendo o medicamento Bevacizumabe 

(Avastin) ao autor, o Estado de Mato Grosso acostou ofício, o qual relata 

que a esposa da parte havia informado a suspensão do tratamento dele 

por orientação médica, dizendo que o paciente seria posteriormente 

reavaliado a fim de averiguar a necessidade de uso do remédio e, assim, 

requereu a intimação da autora para fornecer documentos a fim de dar 

cumprimento à liminar. Todavia, o receituário médico apresentando pelo 

requerente é posterior ao ofício juntado, demonstrando que ele já foi 

reavaliado e, assim, o médico responsável entendeu pela necessidade de 

retomada do tratamento. Desta forma, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso 

para fornecer o medicamento Bevacizumabe (Avastin) 400g, necessário 
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para o tratamento do requerente por 06 (seis) meses, no prazo 

impreterível de 48h (quarenta e oito horas), em vista das informações e 

conforme termos do receituário médico trazido pela parte aos autos, sob 

pena de bloqueio judicial para efetivação da medida. Intime-se. Ciência ao 

MP. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 03 de agosto de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 31870 Nr: 48-18.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA DIRLEI CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-3.548 A, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43964 Nr: 801-72.2005.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSHIAKI FUJII (ESPÓLIO), AKIRA FUJII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:MT-4390-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79678 Nr: 983-38.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D B INDUSTRIA,COM,BENEFICIAMENTO E EXPORTACAO 

DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA, MANUEL 

VIEIRA PEDROSA, ARTEMIO ROHEN KOHL, JOSE LUZARDO DE LIMA, 

JUVENAL DE SOUZA CASTRO, FRANCISCO DE MELO, GILMAR LAZARO 

GOMES, Jurandir da Silva Araujo, JOMAR VIRGILIO, JOSE VALDIR DE 

LIMA, JOVENIANO PEDRO DA SILVA, MARCIO JOSE FONSECA, NEUDES 

DE MORAIS, RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA, SANTA HELENA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531/O, LUANA M. SCALOPPE - OAB:MT/17.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Adriana Silva 

Fortaleza - OAB:12908-MT, SALMEN KAMAL GHAZALE - 

OAB:7105-MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49286 Nr: 36-28.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETRACK PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME, 

RODRIGO HEEMANN, ANGELO DELGADO CORREA, MARILDA DE FARIAS 

VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Carlos Cintra - 

OAB:MT/10044, Wantuil Fernandes Júnior - OAB:MT/10705

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76230 Nr: 269-15.2016.811.0093

 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: Lusinete da Silva Vieira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70631 Nr: 870-60.2012.811.0093

 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: MATEUS ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Yoshio Matsumoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Carolina Braga 

Menezes - OAB:MT/15677, TEREZINHA APARECIDA BRAGA - 

OAB:6972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:MT/5.397-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73335 Nr: 101-47.2015.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO EDGARD FERREIRA BISIGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL, DALLAGNOL 

IMÓVEIS, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL, Marilene Casagrande 

Dallagnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71471 Nr: 862-49.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIZ NATAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, ROSEMAR TADEU PERUZATTO, Luci Janete Michalski Peruzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13.067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44141 Nr: 978-36.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADRIFER MADEIRAS RIO FERRO LTDA, 

ADÃO PASSADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE STEFANELLO 

SEGNOR - OAB:MT-9005-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70136 Nr: 366-54.2012.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE MOURA HORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos 

- Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70612 Nr: 849-84.2012.811.0093

 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 MARIA PASSADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Yoshio Matsumoto, Márcio de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:MT/5.397-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72965 Nr: 930-62.2014.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO SOCREPA, MARIA DE LOURDES 

SOCREPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44141 Nr: 978-36.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADRIFER MADEIRAS RIO FERRO LTDA, 

ADÃO PASSADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE STEFANELLO 

SEGNOR - OAB:MT-9005-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75438 Nr: 1188-38.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, CHARLES 

DA SILVA ARAÚJO, CLEVERSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas para comarca de Cláudia, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74235 Nr: 572-63.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELCIR STIEVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, FELIZPREVI - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE FELIZ 

NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Rosane Cristianetti 

Ferreira Romani - OAB:13.117

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78988 Nr: 483-69.2017.811.0093

 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: GERSON GOMES DOS SANTOS, VINCENT GOMES DE 

ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARTHUR GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, Rui 

Heemann Junior - OAB:MT/15.326

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83045 Nr: 510-18.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA ESSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - OAB:MT 

19534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72663 Nr: 725-33.2014.811.0093

 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: COLONIZADORA DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, RAQUEL ZINI - OAB:16972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76800 Nr: 553-23.2016.811.0093

 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: JOSÉ ARTHUR GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMIRO GALINDO, MARIO CESAR MARX 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Fernando César - 

OAB:17596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.178MT, RUI HEEMANN 

JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Melgar Nascimento - 

OAB:17.735

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77864 Nr: 1119-69.2016.811.0093

 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: JOSÉ ARTHUR GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENT GOMES DE ALCANTARA, GERSON 

GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78901 Nr: 423-96.2017.811.0093

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BASSANI, ROSEMAR APARECIDA SINOPOLI 

BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A, NPK TRANS OPERADORA LOGISTICA LTDA, ECO 

CONSULT - CONSULTORIA DE OPERACOES FINANCEIRAS 

AGROPECUARIAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Tuoni Matias - 

OAB:374.299/SP, Cristhianne Miranda Pessoa - OAB:19.465/GO, 

Daniani Ribeiro Pinto - OAB:191.126/SP, Débora Manfiolli Arpagaus - 

OAB:273.315/SP, Gabriela Morganna Ribeiro Vaz - OAB:46.816/GO, 

GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - OAB:276.388/SP, Gustavo 

Adolpho Montenegro De Aguiar Otto - OAB:44.329/GO, João 

Pessoa De Souza - OAB:2.294/GO, Juliana Maria Raffo Montero - 

OAB:346.320/SP, MARCOS HOKUMURA REIS - OAB:192.158/SP, 

Ricardo Alexandre Politi - OAB:286.738/SP, Sidiney Pereira de 

Souza - OAB:107.577/SP, SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:182.679/SP, Thaia Del Cistia Tucunduva Barbieri - 

OAB:275.355/SP

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72267 Nr: 416-12.2014.811.0093

 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: GENESIO SOCREPA, MARIA DE LOURDES SOCREPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO BERGANN, MARCOS LUIZ RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70874 Nr: 226-83.2013.811.0093

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Domingos Debastiani, MOISES DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortão Notícias, Mato Grosso Comunicações 

Ltda - ME, JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:7274/MT, Raquel Zini - OAB:16972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson Paulo Vargas - 

OAB:15997

 Impulsiono os autos para intimar o advogado para devolução dos auto à 

secretaria, no prazo de 3 dias, visto Correição interna - Portaria 033/2018 

–DF, e norma do CPC 234 § 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75846 Nr: 82-07.2016.811.0093

 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: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS AMAZONAS LTDA ME, JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 59 impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que lhe for de direito no prazo legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109309 Nr: 2535-56.2017.811.0087

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EHSMdS, JOSMdS, Sandro Moulaz da Silva, Gisele 

Benedita Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 
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Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Paute-se audiência para o dia 30 de agosto de 2018, às 14:40h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114909 Nr: 1998-26.2018.811.0087

 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: RCdS, Tiago Henrique da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Weslwy Kunz Pires - 

OAB:24.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Paute-se audiência para o dia 30 de agosto de 2018, às 14:30h.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13226 Nr: 308-50.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MELCHIORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Haroldo Wilson Martinez de Souza Júnior - 

OAB:589-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, às fls. 196-199 as partes informam 

que entabularam acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 196-199, 

celebrada nestes autos.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31712 Nr: 628-61.2008.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADESILTON LIMA DA SILVA, Sidevanio 

Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Intimação do Advogado da parte ré Dr. Pedro Henrique Gonçalves 

OAB/MT 11999, para apresentar as ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113038 Nr: 538-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, Reinaldo 

Aparecido Mota, Valdeir Miguel da Silva, Hercules Sanches de Noronha, 

Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de Souza, CLEONICE DE 

SOUZA ROCHA, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, Davi de Paula Leite - 

OAB:21.146-OAB/MT, Gilberto Dias Carolina - OAB:49007

 Vistos em correição.Em análise dos autos constata-se que devidamente 

notificados os acusados apresentaram defesa prévia, na qual os réus 

Paulo Henrique Leite Brandão e Gisiane Ales de Oliveira arguiram a 

preliminar de inépcia da inicial, a qual passo a analisar.Assevera a defesa 

que a denúncia é inepta, uma vez que não atende ao disposto no art. 41 

do CPP, por apresentar deficiência de exposição do fato criminoso e todas 

as suas circunstâncias.No entanto, tal preliminar não merece deferimento, 

senão vejamos.Primeiramente, necessário mencionar que segundo o que 

determina o art. 41 do CPP, a denúncia deve conter “a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado 

ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.” Outrossim, 

verifica-se que para uma denúncia ser considerada inepta, deve estar 

apresentada de forma diversa da prevista em lei (art. 41 do CPP), 

tornando-se inapta para a sua destinação, ou seja, não consegue 

demonstrar o fato, com as suas peculiaridades e impede que o acusado 

exerça a sua ampla defesa, uma vez que o mesmo se defende dos 

fatos.Diante destas considerações, após detida análise da denúncia 

verifica-se que a denúncia observa as determinações do art. 41 do CPP, 

pois qualifica os acusados, expõe os fatos com as suas circunstâncias e 

qualifica o crime, com o que tenho por afastada a preliminar de inépcia 

levantada em sede de defesa prévia.No mais, o processo encontra-se em 

ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas, uma 

vez que as partes são legítimas e estão bem representadas.Assim, diante 

dos fundamentos expostos pelos acusados na defesa prévia e tendo em 

vista que não restou a acatada a preliminar arguida, estando presentes os 

indícios da autoria e materialidade do delito, RECEBO A DENÚNCIA na 

forma em que posta em juízo.Designo audiência de instrução para a data 

de 24.08.2018, às 13h00min, por ausência de vaga anterior na 

pauta.Intimem-se os acusados, as testemunhas de acusação e de 

defesa...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86595 Nr: 2321-07.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82848 Nr: 2182-89.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER APOLINARIO

 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 requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 957-97.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romaldo Sehn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86142 Nr: 2061-27.2013.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCELY MARIA ROSA, JEAN ALVES ESPINOLA, Juceli 

Miranda dos Santos Mulatti, Lorena dos Santos Mulatti Cabral, Jusimara 

Lucindo de Brito Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101920 Nr: 2564-43.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA N DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abigail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5.200, Celice Ivanaga Velasques - OAB:16.595, Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Cristina Cibeli de 

Souza Serenza - OAB:5.678, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

EVANDRO C. ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431 -B, FABIANNY 

CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, Fernanda Nascimento - 

OAB:13.953, Larissa Marques Brandão - OAB:19.574, Luis Augusto 

Barbosa da Silva - OAB:4.681 TO, Luma Mayara de Azevedo 

Gevigier Emmerich - OAB:5143-b, Mauro Somacal - OAB:58.806, 

Natalia Honostorio de Rezende - OAB:13.714, Renato Chagas 

Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 8194-A, Rodolfo Fregadoli 

Gonçalves - OAB:16.338, Suene Cintya da Cruz - OAB:28.002, Thais 

Montelo de Souza Boettcher - OAB:38.875, Yana Cavalcante de 

Souza - OAB:22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para aportar nos autos comprovantes de 

pagamento das taxas de distribuição e diligência de oficial de justiça na 

comarca deprecada, no prazo de 5 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91476 Nr: 349-31.2015.811.0087

 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: Almires Alvares Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87412 Nr: 732-43.2014.811.0087

 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: ANGELA MARIA CARLETTO WEIRICH, Beatriz Fatima 

Solivo, Jurandir Tavares, Jair Tavares, Janete Tavares, José Ferreira da 

Silva, ROSELI DIAS DE CARVALHO, Vilmar Gregório Garcia, Nair Salete 

Nesello Fornara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA CAROLINA WEIRICH - 

OAB:OAB/MT 14.819, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40848 Nr: 227-57.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Rodighiero de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83530 Nr: 2868-81.2012.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serras e Ferramentas Nortão Ltda, Elizangela Alves 

Silveira Almeida, Gilvanio Almeida, Ivan da Silva Almeida, Paulina Vassoler 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Tadeu Dal Agnol - 

OAB:10843-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87114 Nr: 497-76.2014.811.0087

 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: Marta Helena Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40454 Nr: 2656-31.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105230 Nr: 257-82.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Favero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87413 Nr: 733-28.2014.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Judith Mattei Fornari, Therezinha Lindacir Perin 

Bussolaro, Theresinha Bussolaro, Teresinha Paraíba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91323 Nr: 244-54.2015.811.0087

 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: Vanderlito Gonçalves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100247 Nr: 1558-98.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte, 

Isabel Regina Toigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabel Regina Toigo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos constato que transcorreu lapso temporal superior à 

05 (cinco) anos da data da constituição definitiva da dívida ativa, não 

havendo até a presente data ocorrido a citação da parte executada, 

sendo que em situações tais, deve ser reconhecida a prescrição 

intercorrente.

 Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. I. 

No caso dos autos, somente a citação interromperia a prescrição, pois o 

despacho que a ordenou foi proferido na vigência da redação anterior do 

artigo 174, parágrafo único, I, do CTN (REsp 999.901), sendo inaplicável o 

artigo 8º, § 2º da LEF ao crédito tributário (artigo 146, III, "b", da CF). II. 

Ocorrida a citação após o prazo quinquenal sem demora imputável ao 

judiciário, correto o reconhecimento da prescrição. III. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível nº 0013117-49.2002.4.03.6182/SP, 4ª Turma 

do TRF da 3ª Região, Rel. Alda Basto. j. 07.08.2014, unânime, DE 

20.08.2014).”

Assim, estando plenamente configurada a prescrição intercorrente do 

crédito em cobrança, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos 

do art. 487, inciso II, do CPC.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na 

distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101598 Nr: 2345-30.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Fagundes Bonfim

 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:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de auxílio doença NB. 614.518.993-6 a 

ELIANE FAGUNDES BONFIM (CPF 993.411.401-10), com data do início do 

benefício – DIB - em 19.07.2016, com RMI e RMA a serem calculadas pela 

autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da LBPS, com DIP a 

contar da intimação da presente decisão.b) Na forma do art. 311 do 

Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte 

autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA em 

favor da parte autora; c) CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação), acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a 

contar da citação. Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com 

aplicação do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária pelo IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil Reais).Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se 

nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil 

salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 

3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107003 Nr: 1305-76.2017.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99030 Nr: 874-76.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de impugnação à execução de sentença oposta pelo INSS.

Argumenta a autarquia, em síntese, que há excesso de execução em 

razão da pretensão executiva ter apresentado cálculos superiores aos 

limites do mandamento sentencial, notadamente no que diz respeito: a) 

compensação dos valores pagos a maior.

Em resposta à impugnação, a parte autora rechaça os argumentos 

vertidos pela impugnante, defendendo seu cálculo antes apresentado.

Vieram conclusos.

Relatei. Fundamento e decido.

FUNDAMENTAÇÃO

1) Compensação dos valores pagos a maior

Com relação à devolução dos valores recebidos indevidamente, em face 

do equívoco cometido pela Gerência Executiva da autarquia executada, 

tenho que as parcelas percebidas de boa-fé pela exequente, assim 

consideradas como aquelas pagas antes de sua cientificação acerca da 

irregularidade, não podem ser objeto de devolução.
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De igual modo a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem se firmado no 

sentido de que, em se tratando de benefício previdenciário, que possui 

natureza alimentar, afigura-se indevida a devolução de valores recebidos 

indevidamente, se decorrentes de erro exclusivo da Administração e 

recebidos de boa-fé pelo administrado, como no caso dos autos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89270 Nr: 1920-71.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimilson Faleiro - me, Adimilson Faleiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:MT/13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Estrajudicial proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - Sicred 

Norte - MT em face de Admilson Faleiro - ME e Admilson Faleiro.

Diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que desistiu 

da ação, uma vez que o processo ficou paralisado por mais de 1 (um) ano 

aguardando a parte exequente dar prosseguimento nos autos, senão 

vejamos a disposição do artigo 485 inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – quando por não promover os atos e diligência que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas ao autor.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97876 Nr: 180-10.2016.811.0087

 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: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Honorários Advocatícios Resultante de Título 

Judicial proposta por Emiliana Borges França em face do Estado de Mato 

Grosso.

Diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que desistiu 

da ação, uma vez que o processo ficou paralisado por mais de 2 (dois) 

anos aguardando a parte exequente dar prosseguimento nos autos, 

senão vejamos a disposição do artigo 485 inciso III, do Código de Processo 

Civil:

Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – quando por não promover os atos e diligência que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas ao autor.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37315 Nr: 3396-23.2009.811.0087

 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: Antônio Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Automoto - Automóveis e Motos do Amapá 

Ltda, BV Financeira S.A, Detran - Departamento de Trânsito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grossso - OAB:, Ricardo Gonçalves Santos - OAB:104.349 AP421A

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85715 Nr: 1668-05.2013.811.0087

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:MT/15.020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará dos valores bloqueados a fl.32, conforme petição de 

fls.33/34.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35034 Nr: 1148-84.2009.811.0087

 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: América Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo final o dia 15.12.2010 e a aplica-se como DIB 

– 02.07.2009.Em razão da sucumbência parcial, determino a divisão das 

despesas, conforme artigo 86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa 

decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF. Assim,Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação 

do precatório e à conta do respectivo crédito.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107336 Nr: 1526-59.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97017 Nr: 3485-36.2015.811.0087

 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: RMDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto o adimplemento da obrigação 

oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111988 Nr: 4024-31.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria de Alta Floresta - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112131 Nr: 4101-40.2017.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Rita da Costa Bonfim, 

no intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento do 

saldo existente em plano de consórcio em nome do de cujus Marcos 

Antônio Costa Bonfim.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, malgrado da leitura do texto legal claramente verifique que não 

há previsão expressa quanto aos saldos existentes em planos de 

consórcio como valor apto a ser levantado por meio de alvará, tenho que 

os valores daí decorrentes se enquadram no conceito amplo de "saldos 

bancários, contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento", 

pois apresentam a mesma natureza jurídica, hipótese na qual, não sendo a 

quantia superior ao que corresponde 500 (quinhentas) OTNs e não 

existindo outros bens a inventariar, se me apresenta possível deferir o 

pedido.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento do saldo existente em plano de consórcio em nome do de 

cujus Marcos Antônio Costa Bonfim.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108968 Nr: 2343-26.2017.811.0087

 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: Adelino Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Adelino Bezerra, no 

intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento dos 

valores depositados referentes ao PIS e FGTS do de cujus João Bezerra.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 
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óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus João 

Bezerra, referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100785 Nr: 1885-43.2016.811.0087

 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: ROSA MARIA TEIXEIRA DE ARRUDA DOS SANTOS, 

MGGdS, MGGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Mariana Gabriella 

Grizão de Souza e Murilo Gustavo Grizão de Souza, representados pela 

avó paterna Rosa Maria Teixeira de Arruda dos Santos no intento de obter 

autorização judicial para efetivar o levantamento dos valores depositados 

referentes ao PIS e FGTS do de cujus Jefferson Teixeira de Souza.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Jefferson 

Teixeira de Souza, referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109548 Nr: 2686-22.2017.811.0087

 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: Odete da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Odete da Rocha no 

intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento dos 

valores depositados referentes ao PIS e FGTS do de cujus Eliazar de 

Macedo.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Eliazar de 

Macedo, referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109871 Nr: 2873-30.2017.811.0087

 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: Kazuko Saruwatari

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Kazudo Saruwatari no 

intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento dos 

valores depositados referentes ao PIS e FGTS do de cujus Joel Silva.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Joel Silva, 

referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115377 Nr: 2351-66.2018.811.0087

 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: JOSE MILTON FRITSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Jose Milton Fritsch no 

intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento dos 

valores depositados referentes ao PIS e FGTS do de cujus Pedro Fridolino 
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Fritsch.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Pedro 

Fridolino Fritsch, referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110730 Nr: 3304-64.2017.811.0087

 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: CFC, CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Cassandra Franco 

Correia, menor impúbere, representada por sua tia Cirlene Correia no 

intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento dos 

valores depositados referentes ao PIS e FGTS do de cujus Carlos Correa.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Carlos 

Correa, referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111366 Nr: 3653-67.2017.811.0087

 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: LGdQL, FDdQL, EdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Leonardo Gabriel de 

Queiroz Luca e Felipe Daniel de Queiroz Luca, menores impúberes, 

representados por seu genitor Elton de Souza Luca no intento de obter 

autorização judicial para efetivar o levantamento dos valores depositados 

referentes ao PIS e FGTS do de cujus Soliane Pidanga Rezende Queiroz.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Soliane 

Pidanga Rezende Queiroz, referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111486 Nr: 3732-46.2017.811.0087

 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: Vitoria Ferreira Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Vitoria Ferreira Lima 

da Silva no intento de obter autorização judicial para efetivar o 

levantamento dos valores depositados referentes ao PIS e FGTS do de 

cujus Ivan Jose Lima da Silva.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Ivan Jose 

Lima da Silva, referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109863 Nr: 2865-53.2017.811.0087

 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 Aldeci Barbosa Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Maria Aldeci Barbosa 

Conceição no intento de obter autorização judicial para efetivar o 

levantamento dos valores depositados referentes ao PIS e FGTS do de 

cujus Francisco da Conceição.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Francisco da 

Conceição, referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113300 Nr: 744-18.2018.811.0087

 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 Socorro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Maria Socorro Silva no 

intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento dos 

valores depositados referentes ao PIS e FGTS do de cujus Daniel Expedito 

da Silva.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Daniel 

Expedito da Silva, referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105637 Nr: 505-48.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V Financeira S/A, Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI JULIANO CAMPEOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:AOB/MT 

16.807 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por BV FINANCEIRA 

S/A, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ANDREI JULIANO 

CAMPEOL, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Em manifestação a parte autora informa a composição de um acordo, 

requerendo a extinção do presente feito.

Posto isto, julgo extinto os autos, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas ao requerente.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108869 Nr: 2301-74.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Batista Urizze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Monitória movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

desfavor de AMARILDO BATISTA URIZZE, alegando que firmou contrato 

bancário com o requerido, obtendo limite de crédito, restando inadimplente, 

pelo que pleiteou o pagamento da dívida.

 Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com a 

prova escrita do direito do autor. No caso, a inicial veio instruída com o 

contrato de empréstimo entabulado entre as partes. Referido documento é 

idôneo para formar a convicção da provável existência do direito afirmado 

pelo autor.

 Pois bem. Citado o demandado no procedimento monitório, e tendo 

recebido o mandado monitório, terá ele o prazo de quinze dias para adotar 

um entre três atitudes possíveis: cumprir o mandado, permanecer 

contumaz ou oferecer embargos.

 Veja-se que, in casu, o réu, apesar de devidamente citado (fls. 30) 

permaneceu inerte. Assim, a contumácia faz com que o provimento inicial 

do juiz se converta, de pleno direito, em título executivo judicial, nos termos 

do que dispõe o art. 701, §2º, do CPC.

 Ressalte-se, ainda, que, no procedimento monitório, a revelia produz 

como efeito material a presunção absoluta da veracidade dos fatos 

alegados pelo autor. Com efeito, a revelia acarreta a legitimidade do crédito 

representado pelos documentos que instruem a exordial, e na 

consequente constituição, ex vi legis, de título executivo judicial em favor 

do credor.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, CONSTITUINDO o título 

executivo judicial de PLENO DIREITO, convertendo-se o mandado inicial em 

mandado executivo, devendo o feito prosseguir pelo rito do art. 513, e 

seguintes, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelo demandado. Na forma do art. 85, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil, fixo os sucumbenciais em 10% 
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sobre o valor atualizado da causa.

Proceda-se com a atualização do débito, considerando-se a correção 

monetária desde a data do vencimento da dívida, e os juros legais desde a 

citação.

 Após, expeça-se o competente mandado executivo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39476 Nr: 1677-69.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacilda Gomes Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116219 Nr: 2981-25.2018.811.0087

 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: Marcelo Antonio Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos, verifica-se a necessidade de inclusão no polo ativo 

de todos os filhos da de cujus.

Diante disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, inclua no polo ativo da demanda os filhos da de cujus, apresentando 

os documentos pessoais dos mesmos, sob pena de extinção.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109177 Nr: 2451-55.2017.811.0087

 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: Elma Valdereis de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Elma Valdereis de 

Araujo, no intento de obter autorização judicial para efetivar o 

levantamento dos valores em conta corrente em nome do de cujus Ilson 

Alves de Araujo.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados em conta corrente, uma vez que não existe nenhum óbice 

aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Ilson Alves 

de Araujo.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109383 Nr: 2588-37.2017.811.0087

 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: Vanda Caragnato

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Vanda Caragnato no 

intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento dos 

valores em conta corrente em nome do de cujus Fiorindo Caragnato.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados em conta corrente, uma vez que não existe nenhum óbice 

aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Fiorindo 

Caragnato.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109722 Nr: 2780-67.2017.811.0087

 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 Salomé Desidéria Libório

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Maria Salomé 

Desidéria Libória, no intento de obter autorização judicial para efetivar o 

levantamento dos valores em conta corrente em nome do de cujus 

Valdomiro Alves Marques.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados em conta corrente, uma vez que não existe nenhum óbice 

aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Valdomiro 

Alves Marques.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110544 Nr: 3200-72.2017.811.0087

 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: ILMdM, DdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Ivete Lurdes 

Marchioro de Miranda e Dario de Miranda, no intento de obter autorização 

judicial para efetivar o levantamento dos valores em conta corrente em 

nome do de cujus Rafael de Miranda.

Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados em conta corrente, uma vez que não existe nenhum óbice 

aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Rafael de 

Miranda.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107551 Nr: 1638-28.2017.811.0087

 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 Dorcarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.Presentes os 

pressupostos processuais, sendo desnecessária a produção de qualquer 

outro tipo de provas nos autos, pois os documentos colacionados pelo 

requerente são suficientes para análise do pedido, assim, passo à análise 

do pedido propriamente dito.Como regra geral, o processo de jurisdição 

voluntária, destina-se a obter autorização estatal para que acordos ou 

manifestação unilateral de vontade produzam os respectivos efeitos 

jurídicos, consoante ao presente caso.Tenho que o interesse da parte 

autora, no caso vertente, encontra-se protegido, devendo para tanto ser 

autorizado o levantamento dos valores depositados em conta corrente, 

uma vez que não existe nenhum óbice aparente à concessão 

destes.Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, 

para o levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Ilson 

Alves de Araujo.Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios.Expeça-se o alvará requerido. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113837 Nr: 1160-83.2018.811.0087

 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: Nelita Terezinha Tavares Viega

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Nelita Terezinha 

Tavares Viega, no intento de obter autorização judicial para efetivar o 

levantamento dos valores em conta corrente em nome do de cujus Isac 

Dutra Viega.

Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados em conta corrente, uma vez que não existe nenhum óbice 

aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Isac Dutra 

Viega..

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98497 Nr: 553-41.2016.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de aposentadoria por invalidez NB. 

615.092.549-1 a CLEMENTE JOSE DE SOUZA (CPF 091.863.048-06), com 

data do início do benefício – DIB - em 20.01.2016, com RMI e RMA a serem 

calculadas pela autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da 

LBPS, com DIP a contar da intimação da presente decisão.b) Na forma do 

art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito 

da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o 

INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor da parte autora; c) 

CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a contar da citação. 

Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com aplicação 

do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção monetária pelo 

IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o cumprimento da 

presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, sob pena de 

multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).Autarquia 

isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Apesar de tratar-se 

de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o valor do proveito 

econômico não superará os mil salários mínimos, de forma que, forte no 

disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O 

REEXAME NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87204 Nr: 569-63.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE AS - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Alberto Darsia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108899 Nr: 2319-95.2017.811.0087

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Vistos em correição.

Trata-se de processo de apuração de ato infracional instaurado em 

desfavor de NAYARA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES, devidamente 

qualificado na exordial.

Compulsando os autos, verifica-se que a adolescente atingiu a maioridade 

durante a tramitação do feito, de modo que já pode se encontrar 

respondendo processos criminais que tramitam pela Vara desta Comarca 

e de outras. Destarte, entendo que qualquer medida que se aplique ao 

caso, não sendo caso de internação, não trará qualquer benefício à 

‘adolescente’, mesmo porque caso volte a delinquir será responsabilizada 

criminalmente, como imputável.

 Assim sendo, torna-se impossível a prestação jurisdicional, eis que o 

presente fato modificativo vem a influir no julgamento da lide, razão pela 

DECLARO a extinção da punibilidade pela maioridade de NAYARA 

APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94671 Nr: 2105-75.2015.811.0087

 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: Damaris Rodrigues Candido do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de auxílio-doença NB. 606.927.040-5 a 

DAMARIS RODRIGUES CANDIDO DO CARMO (CPF 964.620.721-20), com 

data do início do benefício – DIB - em 18.07.2014, com RMI e RMA a serem 

calculadas pela autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da 

LBPS, com DIP a contar da intimação da presente decisão.b) Na forma do 

art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito 

da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o 

INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de AUXÍLIO 

DOENÇA em favor da parte autora;c) CONDENAR o INSS a PAGAR à parte 

autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as 

parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à 

propositura da presente ação), acrescidas de juros moratórios e correção 

monetária, a contar da citação. Nos termos do que decidido pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser 

calculados com aplicação do índice de remuneração da poupança (TR) e a 

correção monetária pelo IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 

10% sobre o valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil vigente.Requisite a 

SECRETARIA o cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do 

INSS da Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil Reais).Autarquia isenta de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se 

nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil 

salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 

3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98653 Nr: 653-93.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidineia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora da data da perícia médica a ser designada pela 

secretaria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107090 Nr: 1366-34.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELdSdO, RSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105343 Nr: 325-32.2017.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FZB, IdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114809 Nr: 1932-46.2018.811.0087

 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: CSNG, AASG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106319 Nr: 890-93.2017.811.0087

 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: JAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107012 Nr: 1313-53.2017.811.0087

 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: ABR, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111215 Nr: 3558-37.2017.811.0087

 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: PSS, RBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32568 Nr: 1474-78.2008.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jisele Pereira Dausacker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/PR 8.123

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 
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homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pelo embargante.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40602 Nr: 2805-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR OSS, CANDIDO OSS, MARIA IVONE 

BARBEIRO OSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica Cristina Casali - 

OAB:60897 OAB/PR

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114911 Nr: 2000-93.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODEMAR CARNETTI PALUDO, Marcio 

Domingos Conto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, as partes informam que entabularam 

acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107037 Nr: 1320-45.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Cardoso de Sá, MARIA CARDOSO 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos, as partes informam que entabularam 

acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98969 Nr: 831-42.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DE MELO BOLONHA, DOUGLAS 

SACKSER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos, as partes informam que entabularam 

acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98975 Nr: 835-79.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISABETE LAZAROTTO, JERRI MOSCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos, as partes informam que entabularam 

acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111715 Nr: 3865-88.2017.811.0087

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Matiello, Schelbi Junior Matiello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A OAB/MT, Evaristo Aragão Santos - OAB:MT/15.686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:OAB/PR 30515

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90499 Nr: 2694-04.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sue Ellen da Silva Tome da Rocha, Bruno Mauricio 

Lopes da Silveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filadelfo Ribeiro Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Wagner Areco 

Gonzales - OAB:5438/MT

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42300 Nr: 1680-87.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Simon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Clemente Duarte, Sintia de Fatima 

Huida, Euripedes Alves Duarte, Maria Clemente Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91206 Nr: 147-54.2015.811.0087

 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: GFdSM, Sirlei Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donisete Pablo Souza - 

OAB:15083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste contexto, vejo que há documentos comprovando que os genitores 

do autor auferiram renda equivalente a R$1500,00 (um mil e quinhentos 

reais), afastando a família, composta por 3 (três) pessoas, do conceito de 

miserabilidade exigido para a concessão do benefício. Assim, ausente 

comprovação dos requisitos que ensejam a concessão do benefício 

assistencial pleiteado, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Custas e honorários 

advocatícios pela parte autora, suspensos em razão do deferimento da 

gratuidade judiciária. Intimem-se Transitado em julgado ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98768 Nr: 724-95.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, CONSOLIDO a 

propriedade e posse do bem, plena e exclusiva, à Requerente, 

confirmando a liminar outrora deferida.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor 

da condenação.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108420 Nr: 2048-86.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberson Hilário Carfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, CONSOLIDO a 

propriedade e posse do bem, plena e exclusiva, à Requerente, 

confirmando a liminar outrora deferida.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor 

da condenação.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107684 Nr: 1683-32.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, CONSOLIDO a 

propriedade e posse do bem, plena e exclusiva, à Requerente, 

confirmando a liminar outrora deferida.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor 

da condenação.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100345 Nr: 1633-40.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V Financeira S/A, Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Soares de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, CONSOLIDO a 

propriedade e posse do bem, plena e exclusiva, à Requerente, 

confirmando a liminar outrora deferida.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor 

da condenação.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99759 Nr: 1301-73.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Vieira de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, CONSOLIDO a 

propriedade e posse do bem, plena e exclusiva, à Requerente, 

confirmando a liminar outrora deferida.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor 

da condenação.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104022 Nr: 4021-13.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danatiely Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, CONSOLIDO a 

propriedade e posse do bem, plena e exclusiva, à Requerente, 

confirmando a liminar outrora deferida.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor 

da condenação.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98350 Nr: 471-10.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W C KRELING CONVENIÊNCIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, CONSOLIDO a 

propriedade e posse do bem, plena e exclusiva, à Requerente, 

confirmando a liminar outrora deferida.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor 

da condenação.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33853 Nr: 2749-62.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.O SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, Creuza 

Santana dos Santos, Hudson Belmonte de Souza, Mauri Rodrigues dos 

Santos, Olnei Vilharva Mamede

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA - OAB:8.963

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente acerca da manifestação da executada Creuza 

Santana dos Santos, fls. 102/107.

Após, façam-me os autos imediatamente conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83657 Nr: 2993-49.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SITIO COM PROD AGROPECUARIOS 

LTDA-ME, Theodoro Kauling, Caiom Kauling, Giovani Kauling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se o exequente acerca da quitação do crédito tributário na via 

administratica.

 Após, façam-me os autos imediatamente conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13663 Nr: 4-85.2003.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADORA ANDREATTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:8265-A

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 
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crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13674 Nr: 1545-22.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR P. PALENSCHI - ME, Adair Pedro 

Palenschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, conheço da presente 

exceção de pré-executividade e julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94668 Nr: 2103-08.2015.811.0087

 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: RCG, Glesiane Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Preenchidos os requisitos do art. 522 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento provisório de sentença.

 Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29759 Nr: 1232-56.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Salvador Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:7973-B, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mesmos nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, 

devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, 

dúvidas, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a 

hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da 

causa (STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 

23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665). Insta consignar 

que a decisão de f. 174/175, observou todos os requisitos legais para sua 

existência e validade, não havendo que se falar em qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade que pudesse ensejar sua reforma. Ante o 

exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de f. 174/175, por seus 

próprios fundamentos. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29184 Nr: 652-26.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco A Bembogurski & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pela União, 

alegando, em síntese, omissão/contradição na decisão de fls. 100/101.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Sem maiores delongas, noto que a decisão atacada de fato encontra-se 

maculada de contradição, porquanto, em se tratando de microempresa, a 

ausência de personalidade jurídica própria faz com que haja identidade 

entre o patrimônio da pessoa jurídica executada originariamente e o da 

pessoa física, respondendo, pois, o titular da firma ilimitadamente com 

seus bens particulares.

Assim, conheço dos embargos de declaração, acolho-os para sanar o 

erro material e retificar a decisão de fls. 100/101, passando a constar a 

seguinte redação:

“Cuida-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, 

uma vez que se trata de empresário individual.

Em se tratando de firma individual, a ausência de personalidade jurídica 

própria faz com que haja identidade entre o patrimônio da pessoa jurídica 

executada originariamente e o da pessoa física, respondendo, pois, o 

titular da firma ilimitadamente com seus bens particulares.

 Em conclusão, a firma individual não se dissocia da pessoa física que a 

constituiu e posto isto, defiro o petitório e determino a inclusão do titular da 

firma no polo passivo da demanda.

Cite-se o co-executado acima mencionado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pagar a dívida com os acréscimos legais ou 

nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da Lei 

de Execução Fiscal.

Garantido o Juízo, a parte executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, 

(art. 16 da Lei 6.830/80) oferecer embargos.

Não ocorrendo o pagamento nem nomeação de bens à penhora, 

penhorem-se tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.

Feita a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja feito o 

registro (art. 14 da Lei 6.830/80). Impugnada a avaliação proceda-se na 

forma do artigo 13 e seus parágrafos da referida lei.

Não sendo oferecidos embargos, ou se estes forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo a parte devedora ser intimada pessoalmente do dia e hora de sua 

realização.

Cumpra-se.”

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

e ato contínuo, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, reformando a sentença de 

f. 100/101.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 4378 Nr: 996-12.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE PAVÃO VIEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, como autorizado pelo artigo 494, inciso II do Código de 

Processo Civil a fim de resolver o equívoco apresentado, conheço dos 

embargos e julgo procedente para retificar a sentença, passando a 

constar a seguinte redação:“Trata-se de Ação de Execução Fiscal 

proposta pela Fazenda Pública Nacional em face de Rosilene Pavão Vieira 

- Me, ambos devidamente qualificados na exordial.A parte executada foi 

citada em 12.09.2000, quedando-se inerte.É o relatório.FUNDAMENTO. 
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DECIDO.Tratando-se de matéria de ordem pública, conhecida de ofício, e 

observado o princípio da utilidade da execução, não se permitindo a 

continuidade indefinida do processo executório se não foi citada a parte 

devedora e se tampouco há indícios da existência de bens penhoráveis, 

necessários à satisfação do crédito excutido, passo a análise da 

aplicação da prescrição no caso concreto.A priori, insta salientar que, em 

tema tributário, a prescrição é matéria de direito público e objeto de 

disciplina jurídica peculiar, com fundamento na autonomia do Direito 

Tributário, garantida pelo Código Tributário Nacional. Sendo assim, em 

nosso Direito Tributário a prescrição não extingue apenas a ação, mas 

também o próprio direito. O comando do inciso V, do artigo 156, do Código 

Tributário Nacional, é claro e de aplicação direta: “Art. 156 - Extinguem o 

crédito tributário:(...)V - a prescrição e a decadência;”A propositura da 

ação constitui o die ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o 

termo a quo para sua recontagem se sujeita as causas interruptivas 

previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. Do citação válida, 

12.09.2000, até o presente momento, passaram-se mais de dezessete 

anos, sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil. Assim, 

apuro que ocorreu a prescrição intercorrente, haja vista o transcurso de 

período superior a cinco anos sem a localização de bens penhoráveis. 

Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Códi [...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34748 Nr: 864-76.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeomir Sbruzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 Vistos em correição.

A parte executada, f. 69/72, verbera a ocorrência de nulidade absoluta no 

curso do presente feito, em razão da ausência de intimação da decisão de 

f. 61/62 que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por ela, 

ensejando a nulidade de todos os atos que seguiriam tal intimação.

 Pois bem.

Em análise dos autos, constata-se que a decisão que indeferiu a exceção 

de pré-executividade apresentada pelo executado foi publicada, 

entretando não foi direcionada ao procurador do peticionante.

 Assim, considerando que a ausência de tal procedimento impede a 

interposição de eventual recurso, bem como a faculdade do devedor de 

nomear bens à penhora, reconheço da nulidade da intimação da decisão 

de f. 61/62 e dos atos processuais posteriores, inclusive do bloqueio de 

valores da conta-corrente do executado.

Publique-se novamente a decisão de fl. 61/62.

Proceda-se com a liberação dos valores.

Após, intime-se a parte executada para pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou nomear bens à penhora. Inerte, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112127 Nr: 4097-03.2017.811.0087

 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: NJSdA, FVSdA, MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes em 

audiência, para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97710 Nr: 96-09.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Converto o julgamento em diligência.

Intime-se a parte autora da data da perícia médica a ser designada pela 

secretaria.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109603 Nr: 2713-05.2017.811.0087

 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 Ivone Pereira, Lucia Maria de Lima, RENILDA DA 

SILVA VALADARES, Maria do Carmo da Silva, João Evangelista da Silva, 

Erivan Amancio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Maria Ivone Oereira, 

Lucia Maria de Lima, Maria do Carmo da Silva, Renilda da Silva Valadares, 

João Evangelista da Silva e Erivan Amancio da Silva no intento de obter 

autorização judicial para efetivar o levantamento dos valores em conta 

corrente em nome do de cujus Iraci Francisca da Silva.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados em conta corrente, uma vez que não existe nenhum óbice 

aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus Iraci 

Francisca da Silva.

 Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 3193-80.2017.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LML

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Laura Maria Lima, no 

intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento dos 

valores em conta corrente em nome do de cujus José Emil Rodriguês.

 Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados em conta corrente, uma vez que não existe nenhum óbice 

aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome do de cujus José Emil 

Rodriguês.

 Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101428 Nr: 2239-68.2016.811.0087

 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: SAMUEL GOMES SOUZA, MGS, OGS, Arin Gomes de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Miqueias Gomes de 

Souza, menor impúbere, Oseias Gomes Souza, menor impúbere, ambos 

representados por Samuel Gomes Souza e Arin Gomes de Souza no 

intento de obter autorização judicial para efetivar o levantamento dos 

valores depositados referentes ao PIS e FGTS da de cujus Celina Bezerra 

Gomes.

Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelo requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento dos valores 

depositados referentes ao PIS e FGTS, uma vez que não existe nenhum 

óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelo requerente, para o 

levantamento dos valores depositados em nome da de cujus Celina 

Bezerra Gomes., referentes ao PIS e FGTS.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107563 Nr: 1643-50.2017.811.0087

 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: ATDDS, ALEX CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por ALLÉXYA THAYS 

DARSIA DOS SANTOS, representada por seu genitor, ALEX CARVALHO 

DOS SANTOS, no intento de obter alvará judicial para transferência, em 

favor da herdeira, da propriedade de uma motocicleta deixada pela de 

cujus Carla Tais Darsia, bem como o levantamento do valor 

correspondente à apólice de seguro nº 4603001056931.

Com a inicial foram acostados documentos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pela requerente são suficientes para análise do pedido, 

assim, passo à análise do pedido propriamente dito.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Os autores ajuizaram a presente demanda buscando a obtenção de alvará 

judicial para transferência, em favor da herdeira, da propriedade de uma 

motocicleta deixada pela de cujus Carla Tais Darsia, bem como o valor a 

ser levantado na apólice de seguro Mapfre Automais Online, fls. 22/24.

Tenho que o interesse da parte autora, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado a transferência do veículo, 

bem como o levantamento da referida apólice, uma vez que não existe 

nenhum óbice aparente à concessão destes.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pela requerente, para 

transferir o veículo e para levantar o valor correspondente à apólice de 

seguro nº 4603001056931 em nome da de cujus Carla Tais Darsia.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Expeça-se o alvará requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82435 Nr: 1769-76.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elia dos Santos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 
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valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91410 Nr: 306-94.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Valdecir Floriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41970 Nr: 1350-90.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROGERIO GARLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39614 Nr: 1815-36.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RODRIGUES MOREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83025 Nr: 2358-68.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANCHES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84661 Nr: 624-48.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87323 Nr: 659-71.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 2975-57.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113739 Nr: 1091-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARTA FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Maria Marta Fermino, devidamente 

qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação, bem como informa a desistência do prazo recursal.

 Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Transitado em julgado da data da publicação.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105911 Nr: 664-88.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:GO/21593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamento S/A em face de Cezar de Lima, devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação, bem como informa a desistência do prazo recursal.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Transitado em julgado da data da publicação.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32154 Nr: 846-89.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tereza Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104559 Nr: 4421-27.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carly dos Santos Barros - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Carly dos Santos Barros - ME, devidamente qualificados na inicial.

Conforme se depreende dos autos a exequente informa o pagamento do 

débito pelos devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116308 Nr: 3056-64.2018.811.0087

 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: SAdSL, SAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO proposta por SANDRA APARECIDA DOS 
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SANTOS LIMA e SABINO AMORIM LIMA, ambos qualificados nos autos.

Verifica-se que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto 

no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 226 [...]

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Outrossim, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto consensual requerido por 

SANDRA APARECIDA DOS SANTOS LIMA e SABINO AMORIM LIMA.

 Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, Sandra 

Aparecida dos Santos.

Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.

Custas pelos requerentes.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114981 Nr: 2056-29.2018.811.0087

 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: GABCdS, EOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO proposta por GESSICA ALESSANDRA 

BIAZOTTO CABRAL DA SILVA e EDIMILSON OSVALDO DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos.

Verifica-se que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto 

no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 226 [...]

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Outrossim, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto consensual requerido por 

GESSICA ALESSANDRA BIAZOTTO CABRAL DA SILVA e EDIMILSON 

OSVALDO DA SILVA, bem como o acordo entabulado entre as partes, 

referente à partilha, aos alimentos, guarda e visitas dos filhos em comum.

 Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, Gessica 

Alessandra Biazotto Cabral.

Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.

Custas pelos requerentes.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105611 Nr: 482-05.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87897 Nr: 1117-88.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA ELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97694 Nr: 85-77.2016.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirio Kipper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116134 Nr: 2915-45.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) JEAN CARLOS ROVARIS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98530 Nr: 567-25.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco de Paula, ANTÔNIO CARLOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Jean Carlos Rovaris @advogado_reu, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96023 Nr: 2881-75.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Jean Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98533 Nr: 570-77.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUALENCAR OLIVEIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Jean Carlos Rovaris @advogado_reu, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106388 Nr: 925-53.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIOMAR BELTRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para aportar nos autos comprovantes de 

pagamento das taxas de distribuição e diligência de oficial de justiça na 

comarca deprecada, no prazo de 5 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116312 Nr: 3059-19.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Vilson Solano, ROSIMEIRE RODRIGUES 

DA SILVA SOLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) JEAN CARLOS ROVARIS @advogado_reu, para no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71950 Nr: 1242-63.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Luiz da Silva - 

OAB:16561

 “Vistos.

 Homologo o pedido de desistência das testemunhas de acusação e de 

defesa.

Solicite-se a devolução da Carta Precatória expedida às fls. 113, 

independente de cumprimento.

Declaro encerrada a instrução processual.

Dê-se vista dos autos a defesa, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar suas alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71322 Nr: 606-97.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Paula 

Bergamaschi - OAB:7.367/MT, Plinio Francisco Bergamaschi Junior 

- OAB:8.384-B/MT

 Processo nº 606-97.2013.811.0096 (Código 71322)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Eliseu de Paula

Vistos.

Defiro o petitório de ref. 119, de modo que homologo o pedido de 

desistência da testemunha de defesa Sr. Fabiano Cesar Cardoso.

Ademais, considerando que foram inquiridas todas as testemunhas e 

realizado o interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução 

processual.

Dê-se vista dos autos as partes para apresentação de alegações finais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 01 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85037 Nr: 1706-48.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, VALFORT 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTINO GRAEBIN - 

OAB:42.855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1706-48.2017.811.0096 (Código 85037)

Exequente: Implementos Agrícolas Jan S.A

 Executados: Cladinilson Rogerio Lemanski e Valfort Comércio de 

Máquinhas Agrícolas

Vistos.

Indefiro o petitório de ref. 20, vez que a douta oficiala de justiça, em sua 

certidão (ref. 15), informou ter realizado diligência nesta urbe no sentido 

de localizar a área a ser avaliada e registrada, não logrando êxito.

Quanto ao pedido de intimação do requerido, na pessoa de seu 

procurador, verifico que não há na presente missiva qualquer documento 

que comprove tal fato narrado pela exequente.

Assim, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com 

nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 01 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82661 Nr: 760-76.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI SIMPLICIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Autos nº: 760-76.2017.811.0096 (Código nº: 82661)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Claudinei Simplicio dos Santos

Vistos .

Tendo em vista o petitório de ref. 24, bem como a cota ministerial retro e 

considerando a informação de que o reeducando esta residindo na Cidade 

de Colíder (Rua Arinos, nº 642, Bairro Boa Esperança) forte no artigo 66, 

V, “g”, da Lei de Execuções Penais, DETERMINO a remessa destes autos 

àquela comarca, devendo o reeducando se apresentar naquele Juízo para 

os fins pertinentes.

Após as baixas de estilo e, mediante respectiva anotação, remetam-se os 

autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Colíder/MT, 

consignando nossas homenagens.

Ante a nomeação do douto causídico, FIXO os honorários advocatícios em 

01 (um) URH, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como à complexidade do feito.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba, 01 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86257 Nr: 2469-49.2017.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Caetano da Silva, LUIZ RICARDO DA 

MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Processo nº 2469-49.2017.811.0096 (Código 86257)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Gleison Caetano da Silva e Luiz Ricardo da Matta

Vistos.

Diante da tempestividade do recurso, conforme certificado à ref. 144, bem 

como considerando que a defesa do réu Luiz Ricardo da Matta apresentou 

razões de apelação, protestando por arrazoar na Superior Instância (ref. 

146), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, observando a Senhora Gestora Judiciária as formalidades 

legais.

Ciência ao Parquet.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85895 Nr: 2203-62.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDICTO MORELATO, EMÍLIO 

DO SANTO MORELATO, LUCIO MORELATO, NORMA SUELI NEGRI 

MORELATO, Maria Lucia Morelato, Luiz Carlos Morelato, TERCILIA 

DEPOLITO MORELATO, Suely Aparecida Morelato Marchesino, Valcenir 

Marchesino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010, Paulo Celerino Alvim da Fonseca - 

OAB:10.629

 Processo nº 2203-62.2017.811.0096 (Código 85895)

Requerente: Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A

Requerido: Emilio do Santo Morelato e outros

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que os documentos apresentados pelas 

partes requeridas às ref. 99, atendem os requisitos do artigo 34 do 

Decreto-Lei nº 3.365/41.

Assim, determino que esta Secretaria de Vara cumpra-se os demais 

comandos incertos na decisão de ref. 95.

Às providências.

Itaúba, 01 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74941 Nr: 1204-80.2015.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DONATO, LEVINO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉBER AMILCAR DE SÁ STÁBILE 

- OAB:3283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

1204-80.2015.811.0096 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80297 Nr: 1455-64.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos nº 56/2007CGJ e 

nº41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes autos 

ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da 

Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 32.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86707 Nr: 2758-79.2017.811.0096

 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ZANON, LUCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O, 

VALERIA APARECIDA CASTILHO DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) 

das Partes, via DJE, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Registra-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, 

nos termos da decisão de ref.04.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73464 Nr: 974-72.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097-A

 “Vistos.

 Solicite-se a devolução da Carta Precatória expedida às fls. 158, 

independente de cumprimento, consignando o agradecimento deste juízo 

ao trabalho despendido pelo juízo deprecado.

Declaro encerrada a instrução processual.

 Após, intime-se a defesa para apresentar suas derradeiras alegações no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47371 Nr: 343-36.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 “Vistos.

 Homologo o pedido de desistência da testemunha Claudineia Barbosa da 

Rosa, feita pelo Parquet às fls. 109, bem como defiro o pedido de oitiva de 

Donina Rosa como testemunha do juízo.

Aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória expedida nos autos para 

oitiva da testemunha Maria Aparecida de Souza, pelo prazo 30 (trinta) 

dias.

Aportando a missiva devidamente cumprida, declaro desde já, encerrada a 

instrução processual.

Após, dê-se vista dos autos às partes para apresentar memoriais finais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, à iniciar pelo Ministério Público.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44156 Nr: 1035-74.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 “Vistos.

Defiro o pedido da defesa. Tendo em vista a importância de que se 

reveste o interrogatório, como legítimo exercício da autodefesa pelo 

acusado, consagrado como direito fundamental pela CRFB, assim como o 

teor da certidão de fl. 143, dando conta de que o acusado sofreu grave 

acidente, afetando-o a parte física e cognitiva, necessário se faz a busca, 

por cautela, do endereço atualizado do mesmo pelos sistemas disponíveis 

por este juízo. Ademais, por mais que tenha sido franqueado ao advogado 

de defesa a busca de endereço de seu patrocinado, o exercício da 

defesa dativa no mais das vezes impede o contato próximo com a pessoa 

a ser defendida.

 Mantenham-se os autos conclusos para a busca de endereço.

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85835 Nr: 2173-27.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do Mandado de 

Penhora, Avaliação e Intimação, nos termos deprecado, conforme 

disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante 

de pagamento acompanhado da respectiva guia, sob pena de devolução 

da missiva. Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85315 Nr: 1861-51.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA PRIMAVERA LTDA, PAULO 

HENRIQUE DE ABREU, AROLDO CESAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 
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OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do ato deprecado, 

conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se 

que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências, sob pena de devolução da 

missiva independente de cumprimento.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44461 Nr: 1074-69.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelson Lopes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 A Parta Ré, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38653 Nr: 923-40.2015.811.0027

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Guerro, Janice Maria Tomazoni, Sidnei 

Tomazoni Gerro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerente, para que, no prazo legal se manifeste 

acerca da certidão de ref.82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33274 Nr: 403-17.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramão Alves Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MACHADO 

CUSTÓDIO - OAB:6.435/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Ramão Alves Ortiz, por ter cometido em tese o crime de 

ameaça, com as prerrogativas da Lei 11.340/06, em face Maria Luiza 

Ferreira.

Devidamente citado, o denunciado apresentou resposta à acusação em 

ref. 45, aduzindo ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que a defesa faz razão, ante a 

ocorrência da prescrição punitiva estatal, pelas razões a seguir expostas.

O crime tipificado no artigo 147 do Código Penal é punido com pena de 

detenção de 01 (um) mês a 06 (seis) meses, ou multa.

A denúncia foi recebida no dia 03/11/2014, não ocorrendo até o momento 

nenhuma das hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo 

prescricional, transcorrido até então mais de 03 (três) anos do prazo 

prescricional.

O Código Penal, em seu artigo 109, estabelece o prazo prescricional dos 

crimes, de acordo com suas penas, senão vejamos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.(...)”

Dessa forma, é patente a ocorrência da prescrição punitiva estatal.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

RAMÃO ALVES ORTIZ, já devidamente qualificado nos autos, em face do 

reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente dita.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34113 Nr: 988-69.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Nunes Campos 

Marins - OAB:24.877, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a recusa da nomeação como defensora dativa (ref. 174), 

nomeie-se a Sra. Gestora um dos advogados credenciados neste Juízo 

para proceder com a defesa do réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 02 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51569 Nr: 2428-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior - OAB:MT 15193

 Isto posto, dou por prejudicado o pedido de revogação da prisão 

preventiva e estando presentes os requisitos autorizadores de sua 

decretação, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, inciso I, todos do 

Código de Processo Penal, acolho o pedido ministerial e DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA do acusado ALEXANDRE DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos.EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE 

PRISÃO.Com relação a suposta inépcia da peça acusatória, verifico que 

ela atendeu a todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, não havendo razões para seu indeferimento.Por não vislumbrar 

qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397, do 

CPP, constato a necessidade da instrução processual para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa.Em juízo de cognição 

sumária constato a plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, 

porquanto os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a 

materialidade dos delitos, bem como fortes indícios de autoria.Portanto, por 

descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar 

indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público, 

nos termos em que fora posta em juízo, vez que há elementos indiciários 

suficientes para embasar a peça inaugural da ação penal.Tendo em vista 

que o denunciado se encontra preso na Cadeia Pública de 

Rondonópolis/MT e que possui uma audiência marcada neste Juízo no dia 

14 de agosto de 2018, agendo para a mesma data audiência de instrução, 

a qual se realizará às 14hr45min, a fim de ouvir as testemunhas de 

acusação e defesa, procedendo-se em seguida com seu 
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interrogatório.Requisite-se o recambiamento dele até esta Comarca no dia 

e hora marcado para realização de seu interrogatório.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 02 de agosto de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 989 Nr: 10-62.1996.811.0047

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio das Pedras Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Gomes da Silva, Valdo Elésio da Silva, 

Laercio Agostinho Pereira, João Pinto de Oliveira, João Alexandre Pereira, 

Paulo Pereira, Ari Vieira da Mota, Divino Nunes, Lucinei Rezende, Jonair 

Lima Biaquini, Vanderlei ( Irmão do Valdeci da Mini-Tudo), Arim Motta, 

Djalminha Bianquini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Délcio Antonio de Oliveira - 

OAB:4050-b, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B, GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - OAB:11519

 Vistos.

Após análise dos autos, constata-se que a controvérsia no presente feito 

reside unicamente na impugnação que foi apresentada ao laudo pericial. 

No entanto, conforme se extrai das petições de fls. 1627/1633 e 

1708/1713 dos autos, a parte requerida pleiteou prazo para juntada das 

procurações necessária e, embora a primeira petição seja datada de 

28/06/2016, até a presente data a referida documentação não foi 

acostada aos autos. Assim, DETERMINO a intimação da advogada que 

subscreve as petições retromencionadas para que, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, providencie a regularização da 

representação processual.

Regularizada a representação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31217 Nr: 1091-84.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. Lima - Supermercado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o 

parcelamento tributário possui o condão de suspender a exigibilidade do 

crédito, porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo. 

Precedentes: AgRg no REsp 1249210/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe de 24.6.2011; AgRg no REsp 1208264/MG, Rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 10.12.2010. 2. Ocorre que "o 

art. 11, I, da Lei 11.941/2009 não prevê que a manutenção da garantia 

encontra-se vinculada a espécie de bem que representa a garantia 

prestada em Execução Fiscal. Dito de outro modo, seja qual for a 

modalidade de garantia, ela deverá ficar atrelada à Execução Fiscal, 

dependendo do resultado a ser obtido no parcelamento: em caso de 

quitação integral, haverá a posterior liberação; na hipótese de rescisão 

por inadimplência, a demanda retoma o seu curso, aproveitando-se a 

garantia prestada para fins de satisfação da pretensão da parte credora" 

(REsp 1.229.025/PR, Rel.Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 22.2.2011, DJe 16.3.2011).3. Agravo regimental não provido.(AgRg no 

REsp 1539840/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).Posto isso, INDEFIRO o 

pedido formulado às fls. 89/109.Sem prejuízo, diante do parcelamento dos 

débitos tributários, SUSPENDO o curso da execução fiscal pelo prazo de 

01 (um) dias, tendo em vista que a adesão a parcelamento implica a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) até a 

compensação integral. Transcorrido o prazo sem manifestação, ABRA-SE 

vista à parte exequente, nos termos do artigo 25, da Lei de Execução 

Fiscal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o regular 

andamento do feito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 31 de 

julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31135 Nr: 1003-46.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio dos Santos, Maria Aparecida 

Negro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya regina Novak de 

Moura - OAB:, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989

 Visto.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA NACIONAL (UNIÃO), em desfavor de JOSÉ ANTÔNIO DOS 

SANTOS e MARIA APARECIDA NEGRO DOS SANTOS, todos qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente noticiou a quitação do débito em 

cobrança, manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, havendo pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai dos informes acostados aos autos, outra medida não 

resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, 

ambos do CPC.

Dessa forma, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código Processual Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição de 

alvará em favor dos executados, para levantamento. Em caso de restrição 

por meio do sistema RENAJUD, determino que seja retirada. Proceda-se a 

baixa da penhora realizada nos autos.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, 

tendo em vista que o pagamento do débito em execução ocorreu antes da 

citação, ainda, o disposto no artigo 26 da Lei 6.830/80.

Arbitro honorários advocatícios à defensora nomeada para patrocinar a 

defesa do réu revel citado por edital, Drª. KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA, inscrita na OAB/MT nº 15.989, no importe de 1.0 URH, em 

obediência aos critérios estabelecidos no §2º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil, devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de julhoo de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31295 Nr: 53-03.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCG, JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Visto.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA NACIONAL (UNIÃO), em desfavor de PEDRO CARBO GARCIA e 

JOSÉ CALBO GARCIA, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação do débito 

exequendo, manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, havendo pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai dos informes acostados aos autos, outra medida não 

resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, 

ambos do CPC.
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Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor da parte executada, para levantamento. Em caso de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, 

tendo em vista a adesão à Portaria PGFN 633/2016 e o teor do artigo 26 da 

Lei 6.830/80.

Arbitro honorários advocatícios ao defensor nomeado para patrocinar a 

defesa dos réus revéis citados por edital Dr. ARLES DIAS SILVA, inscrito 

na OAB/MT nº 15764, em 2.0 URH, em obediência aos critérios 

estabelecidos no §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, devendo a 

Secretaria expedir a respectiva certidão.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47262 Nr: 432-65.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Moreira dos Santos, Fernando Felix dos 

Santos, Vinicius dos Santos Milhomem, Magson Alves Figueira Sales, Caio 

Henrique da Silva, JHONATAN GUIMARÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAINA CAMARGO JACUNDA - 

OAB:40962, Felipe de Castro Abreu Meireles Lima - OAB:OAB/GO 

n. 52410

 (...)No mais, compulsando os autos verifico que às fls. 310/322 dos autos 

o acusado MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES apresentou resposta à 

acusação requerendo sua absolvição sumária, subsidiariamente, a 

revogação da prisão preventiva e, por fim arrolou testemunhas.Pois bem, 

ocorre que o advogado subscritor da referida petição datada de 

03/05/2018, até a presente data não acostou aos autos a procuração 

outorgada pelo acusado, é certo que nos termos do art. 104 do CPC, o 

causídico considerando a urgência do ato a ser praticado poderá postular 

em juízo sem procuração, no entanto, o § 1°, do referido artigo determina 

que o advogado no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual 

período, exiba a procuração.Nesta senda, verifico que até a presente data 

o causídico não acostou aos autos o referido instrumento procuratório o 

que causa a ineficácia do ato por ele praticado, nos termos do § 2°, do art. 

104, do CPC, a outro giro, verifica-se que às fls. 363 dos autos o acusado, 

através de seus advogados com procuração nos autos (fls. 364) 

apresentou sua resposta à acusação, dessa forma, DETERMINO a 

intimação do acusado MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES, através de 

seus advogados constituídos nos autos, via DJE para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, ratifiquem ou não o pedido de revogação da prisão 

preventiva apresentado às fls. 310/322 dos autos, sob pena de ser 

declarada a ineficácia do ato.Ratificado o pedido, REMETAM-ME os autos 

conclusos para análise. Decorrido o prazo sem manifestação, fato que 

deverá ser certificado nos autos, desde já DECLARO a ineficácia dos atos 

praticados pelo advogado subscritor da petição de fls. 310/322 dos autos, 

uma vez que não possui poderes para postular em juízo no nome do 

acusado MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES, com fundamento no § 2°, do 

art. 104, do CPC. Por fim, apresentadas as defesas dos acusados 

FERNANDO FELIX DOS SANTOS, BRUNO MOREIRA DOS SANTOS e 

JHONATAN GUIMARÃES SILVA e sendo arguidas preliminares ou 

procedida a juntada de documentos,DÊ-SE VISTA ao Ministério Público 

para manifestação. Após, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31813 Nr: 621-19.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Ferreira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor dos ofícios juntados às fls. 182/183, em 

consonância com parecer ministerial de fls.184, determino a intimação de 

MARIA DA PENHA VIEIRA, para que informe ao Sr. Oficial de Justiça se 

está recebendo os remédios FORMOTEROL + BUDESONIDA, ou 

compareça ao prédio da Promotoria de Justiça para prestar tais 

informações.

 Em caso negativo, advirta-se que deverá comparecer à farmácia de alto 

custo mais próxima de seu domicílio ou à Secretaria Municipal de Saúde, 

portando os documentos pessoais e receita médica, para 

recadastramento no sistema e continuidade do tratamento.

Feito isso, nada sendo requerido, voltem os autos ao arquivo, 

diversamente, COLHA-SE parecer do Parquet e voltem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30717 Nr: 547-96.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS, RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33028 Nr: 348-06.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nonata Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 136/137, noticiando o efetivo pagamento 
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das requisições de pequeno valor (RPVs), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora.

A teor do art. 448, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão.

 Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30487 Nr: 306-25.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nicanor dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por JOSÉ 

NICANOR DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento do crédito executado, conforme noticiado às fls. 

158/159, DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos 

do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13873 Nr: 884-56.2010.811.0047

 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: Elizabethe Aparecida de Abreu Tomichã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Defiro o requerimento de fls. 151.

 DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

“ex vi” do art. 313, inciso I, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

INTIME-SE o advogado da parte autora, via DJE, para ciência da presente 

decisão.

 Requerida a habilitação, INTIME-SE o INSS, nos termos do art. 690, do 

CPC.

Com a inércia da parte requerente ou com a resposta da Autarquia 

requerida, volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31685 Nr: 476-60.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Emilia de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 135/136, noticiando o efetivo pagamento 

das requisições de pequeno valor (RPVs), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora.

A teor do art. 448, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão.

 Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31649 Nr: 434-11.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria da Conceição Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por ANGELA 

MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento do crédito executado, conforme noticiado às fls. 

149, DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30480 Nr: 299-33.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Natalino de Assis Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora compareceu em cartório e manifestou 

expressamente a vontade de não mais ser representado pelo procurador 

constituído nos autos (fls. 195), ato que equivale à revogação do mandato.

Tendo em vista que o mandante não constituiu outro causídico no ato da 

revogação dos poderes outorgados na procuração, consoante dispõe o 

art. 111, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação pessoal do 

autor/mandante, para no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo 

patrono.

Regularizada a representação processual, em substituição aos antigos 

advogados, cadastra-se o(a) novo(a) causídico(a) no sistema APOLO e, 

INTIME-SE para, no prazo de 15 (quinze), promover o regular andamento 

do feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, após, VOLTEM os 

autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14123 Nr: 1135-74.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gecimar Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de GECIMAR ALVES DE ARAÚJO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 18/2007-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código 

Processual Civil.

Caso haja valores bloqueados, DETERMINO o desbloqueio e a expedição 

do alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, DETERMINO que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 24 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13809 Nr: 819-61.2010.811.0047

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Epaminondas da Costa Alecrim, 

Elzira de Oliveira Alecrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910

 Vistos.

Considerando que a parte autora ratificou o pedido de destituição do perito 

nomeado às fls. 237 dos autos, NOMEIO o Sr. Erick Pogogelski, Avenida 

Municipal, n° 1125, Centro, Pontes e Lacerda-MT, telefone (66) 9 

9914-7488, erickpogogelski@gmail.com, (cujos dados encontram-se no 

site do Tribunal de Justiça do MT), para a realização da perícia, o qual 

deverá ser intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

proposta de honorários.

Os honorários do expert, DEVERÃO ser arcados pela requerente, na 

forma do art. 95 do CPC.

Apresentada a proposta de honorários, INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa de seus advogados, via DJE, para que no prazo de 10 (dias) se 

manifeste.

Após, acaso ainda não tenha sido apresentado, FRANQUEIO às partes o 

prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem quesitos e assistentes 

técnicos.

Por fim, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31153 Nr: 1022-52.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Domingos Basilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por ANGELA 

MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento do crédito executado, conforme noticiado às fls. 

149, DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15029 Nr: 841-85.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: César Saldanha Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o advogado subscritor da petição de desarquivamento dos 

autos (fls. 120/121), via DJe, informando-o que o feito se encontra em 

cartório à disposição.

 Advindo manifestação, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30606 Nr: 431-90.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Janete Lopes de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pela requerente às fls. 202, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO do perito judicial para que reagende data, hora e 

local para realização da perícia médica. Advirto que a data a ser 

designada para a realização da perícia deverá ser de no mínimo 30 (trinta) 

dias de antecedência, a fim de possibilitar a intimação e comparecimento 

das partes.

Declinada a data pelo expert, INTIMEM-SE as partes, observando-se os 

demais comandos da decisão de fls. 185/187, no que for pertinente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30477 Nr: 296-78.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Barros Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado às fls. 174, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários 

sucumbenciais, DEFIRO o requerimento para levantamento do valor 

vinculado aos presentes autos em nome do Dr. Fabricio de Almeida 

Teixeira.

Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento, observando-se os dados bancários informados 

às fls. 180.

 Cumprido os expedientes retro, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito a 

informação do pagamento do precatório expedido às fls. 167.

 Com a chegada do ofício noticiando o pagamento do precatório, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11596 Nr: 1018-54.2008.811.0047

 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 Ficher Claus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Tendo em vista a notícia do falecimento da parte autora (fls. 100-v), 

torna-se necessária a regularização da representação processual, nos 

termos do artigo 110 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 90 

(noventa) dias, “ex vi” do art. 313, inciso I, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

INTIME-SE o advogado da parte autora, via DJE, para ciência da presente 

decisão, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

cópia da certidão de óbito e requeira a habilitação dos sucessores da 

requerente, se for o caso, consoante redação do art. 688, inciso II, do 

CPC.

 Requerida a habilitação, CITE-SE o INSS, nos termos do art. 690, do CPC.

Com a inércia da parte requerente ou com a resposta da Autarquia 

requerida, volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8821 Nr: 928-17.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dedimar Braz Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 200/201, noticiando o efetivo pagamento 

das requisições de pequeno valor (RPVs), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora.

A teor do art. 450, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão.

 Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14778 Nr: 591-52.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo da Hora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Defiro o requerimento de fls. 158.

 DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

“ex vi” do art. 313, inciso I, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

INTIME-SE o advogado da parte autora, via DJE, para ciência da presente 

decisão.

 Requerida a habilitação, CITE-SE o INSS, nos termos do art. 690, do CPC.

Com a inércia da parte requerente ou com a resposta da Autarquia 

requerida, volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de julho de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 39147 Nr: 2623-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/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 proceder a intimação 

da parte Requerida conforme tópico final do despacho a seguir transcrito: 

."..Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 13/08/2018, às 14h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

8. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

9. Intime-se a parte autora por meio de seu Advogado.

10. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa - Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37093 Nr: 3617-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE AGUIAR RUICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCISCO ALVES 

SIQUEIRA - OAB:44828

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 03/09/2018, às 15h (horário oficial de Cuiabá-MT), para a 

audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas comuns, 

acusação e defesa.

3. Intime-se o acusado, o Advogado de Defesa, o Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Defiro ainda, o pleito contido no petitório de Ref: 6, em consonância com 

a cota ministerial na Ref: 13, motivo pelo qual, determino a expedição de 

carta precatória para a Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, para que 

naquela Comarca seja procedido o interrogatório do réu FERNANDO DE 

AGUIAR RUICCI. Prazo para cumprimento da missiva: 30 (trinta) dias.

7. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora”.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência que o caso requer.

Juscimeira-MT, 02 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43440 Nr: 1022-39.2018.811.0048

 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: VALDECI DIAS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 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 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. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-59.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se as partes para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-58.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ANTONIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se as partes para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-29.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)
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Vistos, etc. 1. Intimem-se as partes para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se as partes para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender oportuno. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-11.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RODRIGUES FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO - COMARCA DE 

JUSCIMEIRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PJE - MANDADO de INTIMAÇÃO 

Cumprimento de Sentença Processo: 1000012-11.2016.8.11.0048 Valor do 

Débito: R$ 10.630,00(dez mil, seiscentos e trinta reais) Espécie/Assunto: 

[TRANSAÇÃO, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO] Polo Ativo: 

EXEQUENTE: ELZA RODRIGUES FRANCO ADVOGADO: Advogado: 

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI. Polo Passivo: Nome: ADRIANO 

OLIVEIRA BATISTA Endereço: O, 459, CAJUS I, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 

78810-000 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MMº JUIZ ALCINDO PERES 

DA ROSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte Executada acima 

qualificada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

da quantia devida no valor de R$ (), sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento).de conformidade com o despacho a seguir transcrito: DESPACHO: 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva.3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4 

. Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento 

de Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Alcindo 

Peres da Rosa -Juiz de Direito. *Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJE, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 

Juscimeira/MT, 3 de agosto de 2018 Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestora Judiciária - Autorizado artigo 971/CNGC Sede do 

Juízo e Informações: Rua O Nº 220,Bairro: Cajus Cidade: Juscimeira-MT 

Cep:78810000 Fone: (66) 3412-1119 ou 3412-1333

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46260 Nr: 35-29.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR INACIO BACKES

 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): JOACIR INACIO BACKES. 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: 09/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT em face de JOACIR INACIO BACKES, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA´s n° 32/2004; 

754/2004; 4310/2005; 5176/2005; 5177/2005; 5178/2005; 5179/2005; 

5180/2005; 5181/2005; 5182/2005; 5183/2005; 5184/2005; 5185/2005; 

5186/2005; 4015/2006; 4504/2006 e 4746/2007., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 32/2004, 754/2004, 4310/2005, 

5176/2005 (MAIS 13 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/01/2004

 - Valor Total: R$ 8.393,53 - Valor Atualizado: R$ 8.393,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Instada a se manifestar sobre a certidão de 

p. 33, a parte exequente pugnou pela citação editalícia da parte 

executada.Assim, CITE-SE por edital, com prazo de trinta (30) dias, que 

deverá ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os 

termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.CUMPRA-SE, 

expedindo 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 06 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.: 64894 Nr: 171-16.2015.811.0109

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. COSTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E 

TECNOLOGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Borin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CARDÍLIO GOMES - 

OAB:43972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Vistos em correição.

Prima facie, retifique-se a capa dos autos, regularizando a parte 

excipiente e excepto.

Destarte, INTIME-SE a parte excepta para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar quanto a exceção arguida.

Após, volte concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69117 Nr: 762-41.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS PARA 

PRESENTES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S M BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS 

PARA PRESENTES, CNPJ: 05264831000194. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de S M 

BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Número da CDA: 20148008, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

201448008/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2014

 - Valor Total: R$ 83.229,86 - Valor Atualizado: R$ 83.229,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Analisando os autos, 

depreende-se que já foram realizadas diversas tentativas de intimação do 

executado, as quais restaram infrutíferas. Ademais, a empresa não está 

funcionando em seu endereço que consta no seu cadastro nos órgãos 

fazendários, havendo indícios de dissolução irregular.Diante disso, 

reconsidero a decisão anterior e defiro o requerimento à fl. 16, e, 

DETERMINO que o executado seja intimado via EDITAL com prazo de 30 

(trinta) dias.Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente 

para requerer oque for de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 17 de maio de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 02 de agosto de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 49573 Nr: 109-15.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO RIBEIRO ROIO MADEIRAS, 

PAULO SÉRGIO RIBEIRO ROIO

 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): PAULO SÉRGIO RIBEIRO ROIO 

MADEIRAS, CNPJ: 04028410000100, Inscrição Estadual: 13.196.518-2 e 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO SÉRGIO RIBEIRO ROIO, 

Cpf: 41116330130, 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: 17/02/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO em face de PAULO SÉRGIO RIBEIRO ROIO MADEIRAS e PAULO 

SÉRGIO RIBEIRO ROIO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA n° 12410003011-89, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12410003011-89/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/11/2010

 - Valor Total: R$ 287.470,10 - Valor Atualizado: R$ 287.470,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Existe determinação judicial a cumprir, fls.82, 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 02 de agosto de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46483 Nr: 252-72.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CORREA EVARISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL CORREA EVARISTO, Cpf: 

76926010110, brasileiro(a), casado(a), vendedor ambulante. 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.

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.20).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.Marcelândia (MT), 24 de outubro de 

2011.Patrícia Cristiane MoreiraJuíza 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 02 de agosto de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70042 Nr: 1309-81.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. TREVISAN MADEIRAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

Comarca de Matupá

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76182 Nr: 2027-04.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TERESINHA SOBRINHO 

- OAB:16009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2027-04.2018.811.0111 (Código 76182)Classe – 

Assunto:Declaratória de Inexistência de DébitoRequerente:Edison José 

dos SantosRequerido:Caixa Econômica FederalVistos.Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e 

Indenização por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência, proposta 

por Edison José dos Santos em face da Caixa Econômica Federal, ambos 

qualificados nos autos.Aduz a parte requerente, em síntese, que 

compareceu perante a agência da Caixa no município de Matupá e 

descobriu que existem três débitos nos valores de R$ 22.301,40 (vinte e 

dois mil e trezentos e um reais e quarenta centavos), R$ 11.389,79 (onze 

mil e trezentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) e R$ 

4.200,77 (quatro mil e duzentos reais e setenta e sete centavos), os quais 

alega que não contratou.Em sede de tutela de urgência, requer que o 

banco requerido seja compelido na obrigação de fazer consistente em 

cancelar/baixar a constrição negativa nominal perante os órgãos de 

proteção.Com a inicial, juntou documentos.Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação.É o relatório. [...];Com efeito, a pretensão 

material do requerente é a declaração da inexistência da relação negocial 

cumulada com indenização moral e repetição de indébito contra a Caixa 

Econômica Federal, empresa pública do governo federal, de modo que a 

competência é definida, neste caso, em razão da pessoa, atraindo para a 

Justiça Federal seu processamento e julgamento nos termos da lei.Isto 

posto, DECLARO a incompetência da Justiça Estadual para processar e 

julgar o presente feito e DECLINO A COMPETÊNCIA para a Justiça Federal, 

com remessa dos autos à Subseção Judiciária Federal de Sinop (MT), 

grafando nossas homenagens de estilo.Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Matupá (MT), 26 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 675-11.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARC DE OLIVEIRA LOPES, PAULO 

LUIS FERREIRA DE SOUSA, DIEGO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA e o faço para:1.CONDENAR o acusado DIEGO MARTINS DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 33, 

“caput”, da Lei nº 11.343/06 e, ABSOLVÊ-LO das sanções do art. 35, 

ambos da Lei nº 11.343/06 e, art. 180, “caput”, do Código Penal, nos 

termos do art. 386, incisos VII e II, respectivamente, do Código de 

Processo Penal.2.DESCLASSIFICAR o delito do art. 33, “caput”, da Lei n. 

11.343/06, dando ao acusado PAULO LUIS FERREIRA DE SOUSA, já 

qualificado nos autos, como incurso no art. 28, “caput”, da Lei n.11.343/06 

e, por conseguinte, EXTINGUIR A SUA PUNIBILIDADE em relação ao crime 

previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 1º, da Lei n. 

12.736/2012 em razão do cumprimento da pena e, ainda, ABSOLVÊ-LO 

das sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal e,3.ABSOLVER a acusada JOANA 

DARC DE OLIVEIRA LOPES, já qualificada nos autos, das sanções dos 

artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e, art. 180, “caput”, 

do Código Penal, nos termos do art. 386, incisos VII e II, respectivamente, 

do Código de Processo Penal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71744 Nr: 3521-35.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado por Antônio José de Moraes Vieira para declarar DISSOLVIDO 

O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham desde 28 de maio de 2006, razão 

pela qual decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada no acordo, 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição Federal.Pelo exposto, HOMOLOGO o presente acordo 

para que surta os jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.A requerida passará 

a usar o nome de solteira: SILVIA PEREIRA DE CARVALHO.Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

desta Comarca, grafando nossos cordiais cumprimentos.Realizadas as 

providências acima, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 26 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74370 Nr: 1191-31.2018.811.0111

 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: FA, VCA, AACA, EACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público.Condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento 

dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

§ 3º do CPC. Dispenso as partes, ainda, do pagamento de eventuais 

custas processuais remanescentes, conforme art. 90, § 3º, do CPC.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 26 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57562 Nr: 981-82.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JAIR ENGELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos nº 981-82.2015.811.0111.

Código Apolo nº 57562.

Vistos.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a decisão de Ref. 41.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 52036 Nr: 184-77.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 184-77.2013.811.0111.

Código Apolo nº 52036

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 63, bem como considerando a 

CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII Jornada da Lei 

Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2018, que 

acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, CANCELO a 

audiência anteriormente aprazada.

No mais, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para 

manifestar-se acerca das certidões de Ref. 63 e 66, bem como para 

informar se possui interesse na oitiva da testemunha Maria Aparecida 

Becker.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34759 Nr: 2071-04.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 2071-04.2010.811.0111.

Código Apolo nº 34759

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII 

Jornada da Lei Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de 

agosto de 2018, que acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 02 de outubro 

de 2018 às 15h15min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60574 Nr: 418-54.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 418-54.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60574

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII 

Jornada da Lei Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de 

agosto de 2018, que acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 02 de outubro 

de 2018 às 12h15min.

No mais, ante o teor da certidão de Ref. 83, ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público para informar o novo endereço do réu para comparecimento na 

audiência redesignada.

 Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 1019-31.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 1019-31.2014.811.0111.

Código Apolo nº 54865

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII 

Jornada da Lei Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de 

agosto de 2018, que acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 02 de outubro 

de 2018 às 14h15min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64777 Nr: 2538-70.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 2538-70.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64777.

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII 

Jornada da Lei Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de 

agosto de 2018, que acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 02 de outubro 

de 2018 às 15h30min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65744 Nr: 341-11.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KINHONES MOREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 341-11.2017.811.0111.

Código Apolo nº 65744

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII 

Jornada da Lei Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de 

agosto de 2018, que acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 03 de outubro 

de 2018 às 12h15min.

Sem prejuízo, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestar-se 

acerca do teor da certidão de Ref. 28.
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Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57052 Nr: 758-32.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FRANK SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:6908-A MT, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Autos nº 758-32.2015.811.0111.

Código Apolo nº 57052

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII 

Jornada da Lei Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de 

agosto de 2018, que acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 02 de outubro 

de 2018 às 16h.

Sem prejuízo, ante o teor da certidão de Ref. 98, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para informar novo endereço da testemunha Adriano 

Lopes.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57562 Nr: 981-82.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JAIR ENGELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76308 Nr: 2080-82.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AKIO KURANISHI, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71287 Nr: 3302-22.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 3302-22.2017.811.0111.

Código Apolo nº 71287

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII 

Jornada da Lei Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de 

agosto de 2018, que acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 02 de outubro 

de 2018 às 16h30min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76298 Nr: 2074-75.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604, Renata Karla Batista e Silva - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 1091-76.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá/MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 - Por 

oportuno, tendo em vista a manifestação expressa da parte autora 

informando o seu desinteresse na realização da audiência de mediação 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015), bem como teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região deixo de encaminhar o 

presente processo ao CEJUSC.6 – CITE-SE a Autarquia demandada nos 

termos da petição inicial.7- Apresentada a contestação INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.8 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento.9 - CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69075 Nr: 2226-60.2017.811.0111

 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): JEAN EDEGAR TRISTÃO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de JEAN EDEGAR 

TRISTÃO GONAÇALVES, devidamente qualificado nos autos, com fulcro 

no art. 282, § 4º, c/c art. 312, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Penal.EXPEÇA-SE mandado de prisão em desfavor do 

acusado.Fixo o dia 03.08.2038 para validade de referido mandado.No 
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mais, SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento das cartas 

precatórias expedidas às Ref. 112 e 113.Intimem-se. Matupá/MT, 02 de 

agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60078 Nr: 247-97.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salmo Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 247-97.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60078

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 29, bem como considerando a 

CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII Jornada da Lei 

Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2018, que 

acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, CANCELO a 

audiência anteriormente aprazada.

Diante disso, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73139 Nr: 547-88.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLNEI MAIA, PSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurilândia de Souza Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 547-88.2018.811.0111 (Código 73139)Classe – 

Assunto:Reconhecimento e Dissolução de União EstávelRequerente: 

Volnei MaiaRequerida: Aurilândia Souza TavaresVistos.1) NOMEIO como 

defensora dativa o causídico DRA. ANDRÉIA FERDINANDO VAREA para 

patrocinar os interesses da requerida AURILANDIA SOUZA 

TAVARES.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 06 (seis) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.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. [...]s.Oportunamente será determinada a expedição 

de certidão em favor da Defensora Nomeada para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.2) INTIME-SE a advogada nomeada da presente 

decisão, bem como a requerida para comparecer ao escritório da 

causídica.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 30 de julho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59168 Nr: 1690-20.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RKC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 1690-20.2015.811.0111 (Código 59168)

Classe – Assunto: Guarda Compartilhada

Requerente: Ricardo Plaça Martins

 Requerido: Rueli Kiani Caldeira

Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda Compartilhada proposta por RICARDO 

PLAÇA MARTINS em face de RUELI KIANI CALDEIRA, ambos qualificados 

nos autos.

No decorrer do procedimento, em audiência de conciliação, as partes 

formalizaram acordo quanto a guarda, alimentos e regulamentação de 

visitas referente ao menor Arthur Caldeira Martins.

Prosseguindo o feito em razão do acompanhamento da equipe 

multidisciplinar acerca das visitas e permanência do menor Arthur sob os 

cuidados da família paterna, foi observada a evolução no convívio do 

Arthur com seu genitor e progenitora, os quais dispensaram todos os 

cuidados necessários durante a permanência do infante sob a sua guarda 

e companhia.

Instada, a genitora informou que o acordo formalizado em audiência 

atende os interesses do menor Arthur, não havendo necessidade, por 

ora, de qualquer alteração.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

O prosseguimento do feito constitui providência inócua, eis que sua 

finalidade foi integralmente satisfeita ante o acordo entabulado entre os 

litigantes, os quais estabeleceram as condições necessárias de modo a 

atender os interesses de todos os envolvidos.

Ademais, os relatórios psicossociais foram unânimes em afirmar que o 

menor Arthur se adaptou ao lar paterno durante sua permanência nos dias 

de visitas, recebendo carinho, atenção e cuidados básicos pela avó 

Cleuza e, quando o genitor está presente, também dispensa todos os 

cuidados ao menor.

Assim, exaurida a finalidade do procedimento, o seu arquivamento é 

medida necessária, sob pena de perpetuação dos autos, cujo objeto já foi 

satisfeito.

Isto posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do feito, com as baixas e 

anotações pertinentes.

Intimem-se as partes e cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75991 Nr: 1932-71.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:23892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 – OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca 

da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) 

Dr(a) Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta 

Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito 

nomeado, bem como o agendamento da perícia.7 - Após a perícia 

agendada, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados.8– Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 

de 13 de julho de 2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta 

da Justiça Federal, observado o limite máximo estabelecido na tabela da 

referida resolução, a qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 
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(trezentos e setenta reais) para honorários periciais, e considerando a 

natureza da demanda, bem como a complexidade da perícia a ser 

realizada, entendo que o valor correspondente a R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), pois guarda proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo 

médico perito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76081 Nr: 1969-98.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá/MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. 6 – Portanto, NOMEIO como perito o 

(a) Dr(a) Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante 

nesta Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito 

nomeado, bem como o agendamento da perícia.7 – Conforme dispõe o 

artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, editada pelo 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado o limite 

máximo estabelecido na tabela da referida resolução, a qual estabelece 

como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para honorários 

periciais, e considerando a natureza da demanda, bem como a 

complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito.8 - Levando 

em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito.9- 

NOTIFIQUE-SE a Assistente Social credenciada para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar o estudo social.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75952 Nr: 1915-35.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURISVON FERNANDES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 – OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca 

da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) 

Dr(a) Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta 

Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito 

nomeado, bem como o agendamento da perícia.7 - Após a perícia 

agendada, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66273 Nr: 637-33.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA VILLAS BOAS, L. O. C. 

CONSTRUTORA LTDA ME, CRISTIANO DE SOUZA STEFFENI, JOSE 

ORLANDO STEFFENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 637-33.2017.811.0111 (Código 66273)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SICREDI

Executado: Cristiano de Souza Steffeni

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pelo requerente (ref.17).

Citem-se os executados, por carta precatória, com observância dos 

endereços indicados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59424 Nr: 3475-32.2016.811.0030

 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: ZGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais de Oliveira - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte Autora intimada para, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestar da diligência negativa para citação/intimação da 

parte requerida Kadd Haeg Maciel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55272 Nr: 735-04.2016.811.0030

 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: Elizângela Mendes Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Matos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais de Oliveira - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação e documerntos acostados na Ref. 

94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54844 Nr: 566-17.2016.811.0030
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 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdSF, GLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF e do artigo 1033, § 1º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora para fornecer 

no prazo legal, o resumo da inicial para expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56471 Nr: 1254-76.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais de Oliveira - OAB:17346/B

 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 de 5 (cinco) dias, 

se manifestar da diligência negativa para citação da parte requerida 

Michael Costa de Oliveira (Ref. 63).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72337 Nr: 1796-26.2018.811.0030

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airzio Ribeiro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de Airzio Ribeiro Santos, mantendo-se a decisão anterior 

pelos próprios fundamentos.Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69647 Nr: 687-74.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agla Karolaine Reis Souza, Ademilson da Silva 

Modesto Filho, Joab Jordan Ferreira dos Santos Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338, Nadja Barros Martins - OAB:MT - 21.491/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Designo audiência de continuação para o dia 31/08/2018, às 14h00mim.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47293 Nr: 2123-10.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSN-RSfRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2123-10.2014.811.0030 – Código 47293

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Rejane da Silva Nascimento - Rep. Seu filho 

R.S.de A.

PARTE RÉ/DEVEDORA: Rogério José da Silva

CITANDO(A, S): Rogério José da Silva, Cpf: 53750268134, Rg: 853 830 

SSP MT Filiação: Rosalvo Eustaquio da Silva e Lucidia Francisca de Arruda 

Silva, brasileiro(a), convivente, autônomo.

VALOR DA CAUSA: R$ 1.086,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 14.217,48 (quatorze mil 

duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.

 DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista as afirmações constantes no pedido 

de ref. 102, foi constatado que o executado esta em lugar incerto e não 

sabido. Defiro o pedido de citação por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina o art. 257, III, do CPC. 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, Ruliane da Costa 

Olmo, estagiária, digitei.

 Endereço do Fórum: Rua Alaor Soares de Souza, 550, Bairro: Jardim 

Parana, Cidade: Nobres-MT, CEP: 78.460-000,Telefone(s): (65) 3376-1229, 

(65) 3376-1212

Nobres - MT, 27 de julho de 2018.

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72305 Nr: 1779-87.2018.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio litigioso proposto por Gilberto da Cas em face 

de Janete Hermann da Cas.

 Narra o autor que casou-se com a requerida na data de 23/12/1998, que 

relacionamento adveio uma filha, sendo que o casal não possuem bens. 

Houve a separação judicial consensual do casal na comarca de Cunha 

Porã – SC, e pugna pela decretação de divórcio.

É o relatório. Decido.

Inicialmente verifico que o pedido inicial preenche os requisitos legais, 

razão pela qual o recebo.

 O art. 226, §6º, da Constituição Federal dispõe que o casamento civil 

pode ser abolido pelo divórcio, de modo que não há mais estabelecimento 

de prazos ou perquirição de culpa para dissolver a sociedade conjugal.

 Neste mesmo sentido, o novo Código de Processo Civil, a fim de garantir a 

dissolução do casamento, permite que essa seja feita independentemente 

da partilha de bens, conforme se vê do disposto no art. 731 do CPC.

No caso em análise, constato, o autor informa que reorganizou seu vínculo 

afetivo com outra pessoa e está necessitando do divórcio para contrair 

novo casamento, que está com data já agendada.

Considerando que o direito ao divórcio é um direito potestativo que 

depende da vontade exclusiva de uma das partes, não há razão para que 

o processo se prolongue isto é, seja a requerida citada, apresente 

contestação por negativa geral e ao final seja a demanda julgada 

procedente, até porque como dito acima o divórcio se trata de direito 
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potestativo.

 Dessa forma, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a ação, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC e DECRETO O DIVÓRCIO de Gilberto da 

Cas em face de Janete Hermann da Cas.

 Oficie-se ao cartório emitente da certidão de casamento.

Custas e taxas judiciárias pelo requerente.

 P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72684 Nr: 1905-40.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Joaquim Falcão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

III – DO PLEITO LIMINAR

Para a concessão da tutela antecipada é necessário o preenchimento de 

dois requisitos legais: a verossimilhança das alegações e o perigo de dano 

de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o provimento final da 

ação.

No caso posto em exame, o autor, sem sombra de dúvida, demonstra o 

periculum in mora a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela. Não nos 

escapa a urgência necessária na prestação da tutela jurisdicional em 

casos como o presente, ainda mais ao considerarmos o importante caráter 

social dos direitos ora veiculados.

 Contudo, no que tange à verossimilhança das alegações, verifico que a 

prova documental juntada aos autos, embora sirva como início de prova 

necessária para a concessão do benefício, não é suficiente, por si só, 

para que se antecipem os efeitos da tutela jurisdicional, fazendo-se 

necessária a realização de perícia, a ser realizada em momento oportuno.

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pelo autor, posto que ausente o requisito da verossimilhança 

necessária para sua concessão.

IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que no momento da instrução será realizada a 

conciliação prévia.

 V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.

VI – DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

 Tendo em vista a necessidade de realização de perícia, nos termos do 

Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designe-se data para a 

perícia médica a ser realizada nas dependências deste Fórum.

Para tanto, nomeio como perito o Dr. Vinicius Gatto Cavalcante Oliveira, 

FIXANDO a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte reais) a título de 

honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

A parte requerente deverá comparecer com carteira de trabalho, 

documentos pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), receitas e 

declaração(ões) médica(s).

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

Quesitos do Juízo:

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial ou acarretará a extinção do processo por abandono.

 VII – DA CONTESTAÇÃO

Com a juntada do laudo cite-se o requerido para que esse apresente 

contestação e manifestação a respeito do laudo, no prazo de 15 (quinze 

dias).

Após, com ou sem manifestação da autarquia ré, intime-se a parte autora 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 71916 Nr: 1579-80.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponciano Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 À ref. 4 foi determinada a intimação da requerente para que essa 

trouxesse aos autos prova material contemporânea.

 Manifestação, à ref. 8.

É o relatório. Decido.

Verifico que a parte autora não cumpriu a determinação de ref. 4, haja 

vista que essa trouxe aos autos certidão de nascimento de sua filha do 

ano de 1975.

A decisão de ref. 04 determinou que o autor trouxesse aos autos 

documentos que demonstrassem o exercício de atividade rural a partir de 

1997, dessa forma, o documento juntados a ref. 08, não comprova início 

de prova material contemporânea.

 Assim, não havendo o cumprimento da determinação anterior, a medida a 

ser imposta é a extinção do processo.

 Pelo exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, I, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo a parte autora a gratuidade 

da justiça.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64055 Nr: 1454-49.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, DEFIRO a liminar 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o referido 

automóvel ser depositado com o requerente, na pessoa que este indicar 

como sendo seu representante.Edificada a medida, cite-se o polo passivo 

para, em 05 (cinco) dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, livre de 

ônus, e/ou, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos 

termos dos artigos 307 e 344, ambos do CPC.Frise-se que, consoante 

estipulado acima, caso efetuado o pagamento, o bem deverá ser restituído 

ao devedor livre de ônus (art. 3º, §2, pela nova redação do Decreto-lei n.º 

911/69). Frustrada a apreensão do bem, intime-se o requerente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo.Em havendo requerimento expresso, defiro as prerrogativas do 

art. 212, §2º do CPC.Em busca de dar celeridade e efetividade aos atos 

processuais e em observância ao art. 188 do CPC, determino que a cópia 

desta decisão sirva de mandado de citação.VALE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO DE CITAÇÃO, devendo a parte requerida ser 

citada/intimada no endereço indicado na inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.DECISÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52630 Nr: 2115-96.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anézia Francisca de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 15/06/2015, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao 

pagamento de custas, em razão da isenção legal.Tendo em vista a 

presente decisão considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada 

para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil 

reais).Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE 

CASTROJuíza de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52221 Nr: 1962-63.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladislau Zepim Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O, Betânia Patrícia de Salles - OAB:10265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 12/03/2014, devendo o valor ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária 

pela INPC desde o ajuizamento da ação. Declaro a prescrição do período 

que antecede 05 (cinco) anos da propositura da ação. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do Enunciado 111 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao 

pagamento de custas, em razão da isenção legal.Após, o trânsito em 

julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuíza de Direito, 

em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21437 Nr: 4-81.2011.811.0030

 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: Nereu Muniz de Macedo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Soares, Gesuino C. Cruz, Itmar 

Zeitoum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Vitor Pereira - 

OAB:19.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Processo n. 4-81.2011.811.0030

Cód. 21437

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que cumpra a sentença de fl. 

395, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 13616 Nr: 56-19.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Inácio Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885/MT, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:11360/MT, 

Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n.56-19.2007.811.0030

Cód. 13616

DECISÃO

Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito, o qual se dará até a data de 

30.11.2018, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

 Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório até a mencionada data. 

Com o decurso do prazo, intime-se o exequente para que esse informe se 

houve o cumprimento do acordo ou requeira outra medida para efetivar o 

recebimento dos valores, cientificando-o que a sua inércia será 

interpretada como cumprimento do acordo e, consequentemente, extinção 

do processo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42083 Nr: 2158-38.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kitmóveis Comércio Ltda, Salma Iunes Quito, 

Humberto Martins Quito, Humberto Martins Quito Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Cardoso de Andrade 

- OAB:13008/MT

 (...) .2. A exequente pugna pela suspensão do processo, haja vista que o 

crédito objeto da demanda foi parcelado administrativamente.3. 

Considerando que a presente execução tramita há mais de 05 (cinco) 

anos, não havendo indicação de qual é o prazo final para que ocorra o 

recebimento do crédito na via administrativa, já que a exequente não 

trouxe aos autos nenhum documento neste sentido, a medida a ser 

imposta é o arquivamento dos autos:. 2. Esse entendimento se coaduna 

com a finalidade da norma insculpida no art. 40 da Lei 6.830/80, qual seja, 

a de impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis. 3. Ainda, 

para se acatar a tese de que não houve o requerimento da suspensão do 

feito pela Fazenda Pública é necessário o reexame de provas, inviável em 

sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4– Decisão 

monocrática negando seguimento ao recurso – execução fiscal – extinção 

– prescrição intercorrente entre a suspensão, o arquivamento provisório e 

a sentença - configurada - suspensão do processo executivo requerido 

pela própria fazenda pública - arquivamento provisório – consequência do 

decurso de 01 (um) ano de suspensão sem manifestação do exequente – 

desnecessidade de intimação – precedentes do superior tribunal de justiça 

– recurso desprovido. “Considerando que não houve até o momento a 

indicação de bens à penhora e/ou satisfação do crédito, suspendo a 

presente ação pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º da 

Lei 6.830/80. 6. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja 

localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, 

determino o arquivamento dos autos.7. Decorrido o prazo prescricional de 

05 (cinco) anos de arquivamento, encaminhem-se os autos conclusos. 8. 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução.9. O Prazo 

estabelecido no item 3 desta decisão inicia-se da data do pleito de 

suspensão da exequente e quando não existente a partir desta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65491 Nr: 2069-39.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/O

 Diante do exposto, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o acusado LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA, qualificado nos 

autos, como incurso nos crimes do artigo 121,§2º, inciso I e III, do CP, e 

art. 244- B da Lei n° 8.069/90 – ECA, na forma do art. 69, do CP.Intimem-se 

pessoalmente o acusado LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA, seu defensor 

e ao Ministério Público da presente decisão de pronúncia, tudo de 

conformidade com o que preceitua o art. 420, I, do CPP.Transitada em 

julgado a decisão de pronúncia, nos termos do art. 421 do CPP, tornem 

conclusos para as providências do art. 422 e seguintes do mesmo 

estatuto processual. Em razão do princípio da inocência (art. 5º, LVII, CF), 

o nome do acusado não deverá ser lançado no rol dos culpados, senão 

após definitivamente condenado pelo Tribunal do Júri.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33162 Nr: 986-87.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genialda de Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 3ª PUBLICAÇÃO PARA SER 

PUBLICADO 03 VEZES, COM INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS.PRAZO: 10 

DIAS AUTOS N.º 986-87.2014.811.0031-Cód. 33162 ESPÉCIE: TUTELA DE 

CURATELA

CURADORA: GENIALDA DE SOUZA RIBEIRO PARTE RÉQUERIDA: 

ANDRESSA RIBEIRO DOS SANTOS

INTERDITADO: Andressa Ribeiro dos Santos, Cpf: 01077242190, Rg: 

22066632 SSP MT Filiação: Deoclides Fernandes dos Santos e Genialda 

de Souza Ribeiro, brasileiro(a), natural de Nortelândia-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Cuiabá, S/nº, Bairro: Bandeirantes, Cidade: 

Nortelândia-MT.Causa da interdição e Limites da Curatela: O interditado é 

portador de(Oligofrenia moderada com retardo mental) – CID10F71 

comprometimento físico e mental, que a inabilita de reger sua pessoa como 

assumir atividades laborativas de administrar seus bens, posto que o 

mesmo é absolutamente incapaz. Fica a curadora autorizada a praticar 

todos os atos da vida civil em nome do interditado. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico 

Judiciário), digitei.E_______Taiza Ormond Granja(Gestora Judiciário), 

conferi. Nortelândia - MT, 2 de agosto de 2018.

Taiza Ormond Granja Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41597 Nr: 1437-10.2017.811.0031

 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: Neiva Auxiliadora Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venina Antônia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO PARA SER 

PUBLICADO 03 VEZES, COM INTERVALO DE 10(DEZ0 DIAS.PRAZO: 10 

DIAS AUTOS N.º 1437-10.2017.811.0031-Cód. 41597ESPÉCIE: Tutela e 

CuratelaCURADORA: Neiva Auxiliadora Marques de Oliveira INTERDITADO: 

Venina Antônia da Silva, Cpf: 74335448104, Rg: 20657374 SSP MT 
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Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Rua Professora Laurdete Martins, N. 55, 

Bairro: Cohab Santo Antônio, Cidade: Nortelândia-MT.Causa de Interdição 

e Limites da Curatela: O interditado é portador de (retardo mental grave)

-Comprometimento físico e mental, que a ina bilita de reger sua pessoa 

como assumir atividades laborativas de administrar seus bens, posto que 

o mesmo é absolutamente incapaz. Fica a curadora autorizada a praticar 

todos os atos da vida civil em nome do interditado. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Bethânia Maximiana de Souza(Técnico 

Judicial),, digitei. Nortelândia - MT, 1 de agosto de 2018. Taiza Ormond 

Granja

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37947 Nr: 920-39.2016.811.0031

 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: Darci Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO PARA SER 

PUBLICADO 03 VEZES, COM INTEVALO DE 10(DEZ) DIAS.PRAZO: 10 

DIAS AUTOS N.º 920-39.2016.811.0031 – Cód. 37947 ESPÉCIE: Ação de 

InterdiçãoCURADOR: Darci Ferreira

INTERDITADO: Valdinei Ferreira Santos, Cpf: 70881828157, Rg: 25075691 

SSP MT Filiação: Serafim Gonçalves Santana e Darci Ferreira, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Adelio 

Pereira da Silva, N. 327, Bairro: Bairro da Ponte, Cidade: 

Nortelândia-MT.Causa d interdição e limites da curatela: O interditado é 

portador de EPILEPSIA E RETARDO MENTAL, comprometimento físico e 

mental, que a inabilita de reger sua pessoa como assumir atividades 

laborativas e de administrar seus bens, posto que o mesmo é 

absolutamente incapaz. Fica a curadora autorizada a praticar todos os 

atos da vida civil em nome do interditado. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Bethânia Maximiana de Souza(Técnico 

Judicial), digitei. E ________Taiza Ormond Granja(Gestora Judiciário), o 

conferi. Nortelândia - MT, 2 de agosto de 2018. Taiza Ormond Granja 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39730 Nr: 529-50.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCU, HUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLQA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de alimentos ajuizada por HEITOR UCHOA ARNOLDO, 

devidamente representado por sua genitora DANIELE CRISTINA UCHOA, 

em face de DIOGO LUIZ ARNOLDO.

Realizada audiência de conciliação, a mesma restou exitosa em relação a 

um acordo de alimentos guarda e visita.

Durante a audiência o Ministério Público manifestou-se favorável à 

homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo quanto 

ao pagamento da pensão alimentícia, guarda e direito de visitas do menor 

Heitor.

Dessa maneira, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, fazendo de 

seus termos parte integrante desta decisão.

Por fim, diante da concordância do requerido, DEFIRO o pedido de 

desconto da pensão alimentícia em sua folha de pagamento, devendo para 

tanto ser oficiado o município de São José do Rio Claro/MT (empregador), 

solicitando o desconto do percentual acordado entre as partes e depósito 

na conta da genitora do autor, cujos dados estão consignados no termo 

de ref. 47..

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público o advogado das partes.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 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.: 42387 Nr: 1821-70.2017.811.0031

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arrossensal Agropecuária e Industrial S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Analisando os documentos acoplados com o novo pedido da parte 

autora, verifico que a soma dos valores dos títulos apontados para 

protesto, se assemelham com o valor de consumo a recuperar que está 

sendo cobrado pela concessionária ré, o que demonstra a 

verossimilhança das alegações da autora de que se trata do mesmo 

débito.Em se tratando do mesmo débito e considerando a concessão do 

pedido cautelar antecedente, verifico que o pleito de sustação de protesto 

merece acolhimento.Assim, diante da decisão proferida às fls. 100/101, 

determino que seja oficiado ao Cartório de 2ª ofício desta Comarca, para 

fins de abstenção de serem lavrados os protestos referente aos 

protocolos: 16650; 16651; 16652; 16653; 16654 e 16655 e caso os 

mesmos já tenham sido efetivados, determino a suspensão de seus 

efeitos.Outrossim, expeça-se nova Carta Precatória para citação da parte 

ré, atentando-se para instruir a mesma corretamente, para evitar 

desnecessárias devoluções, bem como para constar cópia do pedido 

cautelar (inicial) e dos pedidos principais, apresentados 

posteriormente.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 909-39.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Portanto, diante da ausência da verossimilhança das alegações, 

indefiro, por ora, o pedido de fixação de alimentos provisórios.Ressalto 

que no decorrer da ação, caso hajam elementos que demonstrem a 

necessidade da retificação da presente decisão, a mesma poderá ser 

revista.Outrossim, RECEBO a inicial, eis que a primeira vista se mostra de 

acordo com os requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil.Processe-se o presente feito em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, inciso II, do CPC e com ISENÇÃO de custas.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.Caso reste infrutífera a conciliação, 

apresentada a contestação tempestivamente, INTIME-SE a parte autora 

para oferecer impugnação.Consigne no mandado as advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.CUMPRA-SE. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44074 Nr: 812-39.2018.811.0031

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDSR, GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARQUES SILVA - 

OAB:23986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.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.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45296 Nr: 1604-69.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista aos advogados das partes para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32196 Nr: 56-67.2006.811.0090

 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: PEDRO LIMA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA EFIGENIA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA TERCEIROS E INTERESSADOS

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 56-67.2006.811.0090 – código 32196

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 AUTORA: PEDRO LIMA SOBRINHO

PARTE RÉ: EVA EFIGENIA MOREIRA

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/01/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 300,00

 FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , dos termos da 

r. sentença de p. 161/162, resumidamente transcrita.

 SENTENÇA: “III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, e 

art. 755 do NCPC para decretar a interdição de EVA EFIGÊNIA MOREIRA, 

nomeando-lhe como curador, apenas para fins patrimoniais e negociais, 

seu companheiro, PEDRO LIMA SOBRINHO, na determinação do art. 1.775 

do Código Civil, impondo ao postulante o dever de prestação anual de 

contas e demais consectários legais, tudo com fulcro nos art. 84 e 85 da 

Lei Federal 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais para proceder à inscrição da interdição, nos termos do art. 93 da 

Lei 6.015/73. Colha-se o compromisso da curadora consoante o § 1º, do 

art. 759, do NCPC. Publique-se a presente sentença na forma do § 3º do 

art. 755 do NCPC, caso possível. Cientifique-se o Ministério Público. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Condeno, outrossim, a parte requerida 

em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

porquanto irrisório o valor da causa, na forma do § 8º do art. 85, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade acima declinada para o caso de 

ser ela beneficiária da justiça gratuita. O ilustre Defensor Dativo fora 

nomeado pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu grau, fazer a 

defesa da parte requerente, já que esta não possui condições de 

contratar advogado, bem como pela desativação da Defensoria Pública na 

localidade (fl. 29). Verifica-se que a atuação do digno defensor se 

resumiu a uma contestação por negativa geral, pelo que fixo os seus 

honorários em 01 (uma) URH, que deverá ser custeada pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se certidão em favor do Defensor Dativo mediante 

pedido dele. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado e, providenciada a devida inscrição no registro civil, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Eu, técnica judiciária, matrícula 24.447, digitei.

 Nova Canaã do Norte - MT, 02 de agosto de 2018.

Wilson de Oliveira do Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36364 Nr: 73-30.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍMPIO JOSÉ MENDES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A-MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao exequente para manifestação acerca da 

certidão do oficial de justiça de p. 83, bem como da certidão de p. 88.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45907 Nr: 244-16.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ARISTIDES GERÔNIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET, EDINÉIA MICHELI 

GERONIMO DA SILVA, JOÃO VIEIRA DA SILVA, EDINALVA GERONIMO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVERSON KECH FERREIRA - 

OAB:75.109/PR, LUDEMIR KLEBER MOSER - OAB:13.768/PR, LUIZ 

CARLOS VIEIRA JUNIOR - OAB:64.278/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

Considerando a participação deste Magistrado e da assessoria de 

gabinete no curso de formação continuada sobre o tema "audiência de 

custódia", a ser realizado nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, que será 

realizado na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS/MT, REDESIGNO para o DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, às 09H, 

a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59469 Nr: 118-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO, 

VINICIUS VENÂNCIO DOS SANTOS, ROMULO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista a advogada do réu, para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38330 Nr: 52-85.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flora Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos da Rocha - 

OAB:OAB/SP-96.030, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 10.961-B, 

Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37960 Nr: 1080-25.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina de Souza Cunha

 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:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70762 Nr: 1029-67.2016.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdML, MNdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Impulsiono os autos para intimação dos Requerentes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, compareçam na Secretaria da Vara Única para 

assinar e retirar o Termo de Guarda Definitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72540 Nr: 305-29.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleyr Bernardo de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria 

Rural por Idade com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por ELEYR 

BERNARDO DE AGUIAR em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. É verdade que em 

período recente possa ter exercido atividade rural em regime de economia 

familiar, mas não se logrou comprovar todo o período de carência exigido, 

ainda que de forma descontínua. Em que pesem os documentos que 

acompanham a inicial, não foram capazes de comprovar de forma 

inconteste o direito invocado, mormente quando cotejados com a prova 

testemunhal ora produzida, que aponta em sentido contrário. Assim, 

entendo que a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal 

colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, não 

autorizam o deferimento do pleito formulado pela requerente. Portanto, o 

requerente não faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143, da Lei nº 8.213/91, pois não restaram preenchidos os requisitos 

legais. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custas, à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o 

autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

causa, ficando suspensa a cobrança pois a parte é beneficiária da 

gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Intime-se a parte autora e em 

seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72542 Nr: 307-96.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Celestrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, 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 FRANCISCO CELESTRINI, na 

base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a 

data do requerimento administrativo em 01/08/2016 (fl. 47). Condeno o réu, 

ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, 

observada a prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da 

ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA: TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Declaro a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é 

substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade 

avançada do autor, não tem condições de exercer atividade laborativa. 

Outrossim, CONCEDO ao requerente JOSÉ FRANCISCO CELESTRINI 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), até o limite de 

R$ 15.000,00 (quinze mil 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. 

(STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, 

DJU 27.10.97).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72532 Nr: 297-52.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Sousa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria Rural por Idade com 

Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por MARGARIDA SOUSA SOARES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Ante o exposto, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 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 à Sr.ª 

MARGARIDA SOUSA SOARES, na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento administrativo 

em 24/08/2016 (fls. 25/26). Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento 

dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS: Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista 

a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada do autor, não tem 

condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, CONCEDO à 

requerente MARGARIDA SOUSA SOARES a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 60 dias, após 

sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil 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. (STJ – 2ª Turma, REsp. 

144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70777 Nr: 1043-51.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Angelo Ronquigali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos e examinados. Trata-se de Ação Previdenciária - 

Aposentadoria Rural por Idade com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada 

por VERALUCIA ANGELO RONQUIGALI em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, 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 à Sr.ª VERALUCIA ANGELO RONQUIGALI, na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo em 27/04/2015 (fls. 27/30). Condeno o réu, 

ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, 

observada a prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da 

ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA: TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Outrossim, CONCEDO à 

requerente VERALUCIA ANGELO RONQUIGALI a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 60 dias, após 

sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil 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. (STJ – 2ª Turma, REsp. 

144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76715 Nr: 775-26.2018.811.0091

 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 de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Jose de Souza, José Neves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38184 Nr: 1300-23.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do trânsito em julgado, impulsiono os autos para intimação do 

exequente para atualizar o valor do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 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:

 Assim, DEFIRO a expedição do respectivo alvará, determinando-se ao 

requerente que atenda às determinações insertas no Estatuto da Criança 

e Adolescente (Lei 8.069/90) e na Portaria nº 32/2017/DF/NMV.O Conselho 

Tutelar deverá comunicar a esse juízo o descumprimento de quaisquer 

normas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n. 8.069/90) 

ou à Portaria nº 32/2017/DF/NMV.Ciência ao Ministério Público.Sirva a 

cópia da presente decisão como Alvará, devendo o requerente afixá-la 

local visível e de acesso ao público.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com a baixas e comunicações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se os interessados e o Conselho Tutelar. Cumpra-se.Nova Monte 

Verde-MT, 02 de agosto de 2018.Bruno César Singulani FrançaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65467 Nr: 1328-15.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pereira Tessaro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70778 Nr: 1044-36.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Ivan Tristão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 O requerido, devidamente intimado para esta audiência, não compareceu 

ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, 

portanto, o direito de ofertar alegações finais.

Venham os autos conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72539 Nr: 304-44.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 O requerido, devidamente intimado para esta audiência, não compareceu 

ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, 

portanto, o direito de ofertar alegações finais.

Venham os autos conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72541 Nr: 306-14.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 O requerido, devidamente intimado para esta audiência, não compareceu 

ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, 

portanto, o direito de ofertar alegações finais.

Venham os autos conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61064 Nr: 897-49.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloana Salete Passarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61064 – Autos n. 897-49.2012.811.0084

 Decisão

Vistos, etc.

Suspendo o feito pelo prazo de 90 dias.

Com a resposta, caso o pedido seja deferido administrativamente, o feito 

será extinto sem resolução do mérito.

Já no caso de indeferimento do pedido ou ausência de resposta 

administrativa, o feito deverá prosseguir normalmente, devendo a parte 

requerer o que de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36874 Nr: 1313-56.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvino Giroto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36874 - Autos n. 1313-56.2008.811.0091.

Vistos, etc.

Tendo em vista que o executado foi devidamente citado (fl. 10), indefiro o 

pedido de citação por edital.

Por outro lado, nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, determino o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 5 

(cinco) anos ou quando ultrapassado o limite estabelecido pelo 

Provimento, dando-se baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses.

Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos à Fazenda Pública Municipal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71670 Nr: 1660-11.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enderson Pedro da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69373 – Autos n. 162-74.2016.811.0091.

 Vistos, etc.

Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva em desfavor dos 

sentenciados, devendo ser encaminhada ao juízo das execuções penais.

No mais, cumpram-se as disposições finais da sentença de fls. 376/385.

Após, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38202 Nr: 1319-29.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petroleo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA UNIÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38202 - Autos n. 1319-29.2009.811.0091. Decisão Vistos etc. 

Trata-se de Execução Fiscal movida pela UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL em face CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE PETROLEO LTDA. 
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Assim, ACOLHO o pedido e determino o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO 

pelo prazo de 5 (cinco) anos. Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos à 

Fazenda Pública Nacional. Intime-se da presente decisão. Após, concluso. 

Certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 1º de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66099 Nr: 1829-66.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 66099 - Autos n. 1829-66.2014.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Em que pese a manifestação ministerial retro, depreende-se dos autos que 

o réu não cumpriu integralmente as condições impostas em audiência, pois 

não há nos autos comprovante de pagamento das cestas básicas à APAE 

(fls. 59/60).

Assim, intime-se o acusado para comprovar o cumprimento das condições 

impostas, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se e dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1 de agosto de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66100 Nr: 1830-51.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 66100 - Autos n. 1830-51.2014.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de WANDERLEY PEREIRA DE CARVALHO, já qualificado nos autos em 

epígrafe, atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos no art. 306 e 309 do 

Código de Trânsito Brasileiro.

Às fls. 67/68 ofertada, aceita e homologada a proposta de suspensão 

condicional do processo.

 À fl. 138 o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade, 

ante o cumprimento da proposta de suspensão condicional oferecida ao 

réu.

Vieram-me os autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Depreende-se dos autos que o réu cumpriu integralmente as condições 

impostas em audiência, razão pela qual é salutar a extinção da 

punibilidade.

 Ante o exposto, com fundamento no § 5º do artigo 89 da Lei nº. 9099/95, 

declaro extinta a punibilidade de WANDERLEY PEREIRA DE CARVALHO, 

extinguindo o processo com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63764 Nr: 1580-86.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Felix de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63764 - Autos n. 1580-86.2012.811.0091.

Vistos, etc.

A citação por edital só poderá ser feita se atendidos os requisitos 

previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso porque, 

analisando os autos, verifico que sequer foram empreendidas diligências 

no sentido de tentar localizar o endereço do executado pela parte 

exequente.

Dessa forma, indefiro o pedido de citação por edital e determino que a 

Fazenda Pública Estadual diligencie no sentido de localizar o endereço do 

executado esgotando-se todas as diligências necessárias, devendo 

informar eventuais endereços encontrados no prazo de 15 dias.

Após, retornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39308 Nr: 1039-24.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Encio Geraldo de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34320 - Autos n. 1039-24.2010.811.0091.

Vistos, etc.

Tendo em vista que sequer foi realizada a tentativa de citação pelos meios 

de praxe, indefiro o pedido de citação por edital.

Por outro lado, nos termos dos artigos 391 e 460 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/CNGC, bem como em 

atenção à decisão exarada no feito n. 0034436-80.2015.811.0000, 

veiculada através do Ofício Circular nº 63 2017-CGJ, a prática de atos 

requeridos pela fazenda pública devem ser efetivadas independentemente 

do recolhimento de valores relativos às diligências dos oficiais de justiça.

Por tais motivos, cumpra-se o despacho inicial em sua integralidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 21386 Nr: 25-15.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Batista dos Santos & Cia. Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurides Celso Leite - 

OAB:OAB/MT 3.042, PROCURADOR DA UNIÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21386 - Autos n. 25-15.2004.811.0091. Decisão Vistos etc. 

Trata-se de Execução Fiscal movida pela UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL em face de OSMAR BATISTA DOS SANTOS & CIA. LTDA. 

Assim, ACOLHO o pedido e determino o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, 

sem baixa na distribuição, pelo prazo de 5 (cinco) anos ou quando 

ultrapassado o limite estabelecido pela Portaria, dando-se baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses. Decorrido o prazo, dê-se 

vista dos autos à Fazenda Pública Nacional. Intime-se da presente 

decisão. Após, concluso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 
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FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30634 Nr: 328-29.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-FPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTCECL, OTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30634 - Autos n. 328-29.2004.811.0091. Decisão Vistos etc. 

Trata-se de Execução Fiscal movida pela UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL em face de O T CÂNDIDO E CIA. LTDA. E OZEIAS TEODORO 

CÂNDIDO. Assim, ACOLHO o pedido e determino o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 5 (cinco) anos ou 

quando ultrapassado o limite estabelecido pela Portaria, dando-se baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses. Decorrido o prazo, dê-se 

vista dos autos à Fazenda Pública Nacional. Intime-se da presente 

decisão. Após, concluso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33112 Nr: 483-61.2006.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valmir Wingembach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurrondes Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 Impulsiono os autos para intimação do exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32875 Nr: 246-27.2006.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valmir Wingembach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurrondes Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rebuci Dezanetti - 

OAB:OAB/MT 7.804-B, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 Impulsiono os autos para intimação do exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33105 Nr: 477-54.2006.811.0091

 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: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P Claudino, José Claudino Sobrinho, Janete 

Perin Claudino, Sofia da Silva Claudino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 Realizada as buscas de bens passíveis de penhora, impulsiono os autos 

para intimação da parte Requerente para manifestar-se sobre a diligência 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65476 Nr: 1337-74.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que compareça 

na Secretaria da Vara Única, no prazo de 15 (quinze) dias, para retirar os 

documentos originais que acompanham a petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73235 Nr: 787-74.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS, VdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que compareça 

na Secretaria da Vara Única para retirar cópia autenticada da sentença, 

conforme requerido à fl. 69, no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo, o 

feito será arquivado, haja vista o trânsito em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69105 Nr: 18-03.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tersio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que apresente 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66472 Nr: 100-68.2015.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Londrina - 8ª Vara Civel, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aeromax Derivados de Petroleo Ltda, Maxwell 

Pavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66472 - Autos n.100-68.2015.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Defiro o leilão judicial na modalidade eletrônica e confirmo as datas 

designadas pelos leiloeiros, conforme requerimento retro.

Intimem-se os leiloeiros para que procedam aos atos necessários para 

sua realização.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65327 Nr: 1210-39.2014.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta - 1º Vara, Valdete Ferreira 
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Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro de Oliveira Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65327 - Autos n.1210-39.2014.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Defiro o leilão judicial na modalidade eletrônica e confirmo as datas 

designadas pelos leiloeiros, conforme requerimento retro.

Intimem-se os leiloeiros para que procedam aos atos necessários para 

sua realização.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76211 Nr: 486-93.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelcio Luiz Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76211 – Autos n. 486-93.2018.811.0091. Despacho Vistos etc. Em 

que pese o esforço do subscritor da petição de fls. 63, não provou o autor 

a condição de hipossuficiência capaz de impedir o recolhimento do valor 

relativo às custas processuais, que no caso do Estado de Mato Grosso 

correspondem a 1% sobre o valor da causa ou o valor mínimo de R$ 

413,40 (Lei Estadual n. 7.603/2001, conforme Provimento n. 11/2018 da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CGJ/MT - 

Tabela B, item 01), mais a taxa judiciária no importe de R$ 132,08 (cento e 

trinta e dois reais e oito centavos) , prevista no art. 1º Lei Complementar 

Estadual n. 261/2006, que alterou o artigo 414 do Decreto Estadual nº 

2.129, de 25 de julho de 1986. Anote-se que não é bastante a mera 

alegação de hipossuficiência de recursos para que o benefício pretendido 

seja deferido, como já dito. Noto, ainda, que o autor, como pessoa física, 

declarou à Receita Federal obter renda mensal de R$ 1.874,00 (um mil e 

oitocentos e setenta e quatro reais), a qual, segundo a natureza da 

ocupação declarada, provém de ser o requerente profissional liberal ou 

autônomo sem vínculo de emprego (fls. 63-V). Com efeito, não há de 

forma alguma, situação de hipossuficiência de recursos. Ora, com essas 

considerações, atento ao fato de que os benefícios da justiça gratuita 

devem ser deferidos aos que dele realmente necessitam pela comprovada 

ausência de condições financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício. 

Assim, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar à 

inicial, procedendo ao recolhimento de custas ou requerer o parcelamento, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 1 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60128 Nr: 1393-15.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elenilde Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, se manifestarem quanto 

ao aproveitamento das provas já produzidas nos autos.

Caso entendam a produção de outras além das já constantes, devem 

demonstrar a relevância e necessidade da prova que pretende produzir e 

em que medida esclarece os fatos além do que já contido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68621 Nr: 1485-51.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 68621 – Autos n. 1485-51.2015.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão de fl. 62, nomeio o advogado Ervi 

Garbin - OAB n. 3.523-B/MT, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 73442 Nr: 912-42.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pecinato & Pecinato Ltda - EPP, Pedro Paschoal 

Pecinato, Ana Alves Pecinato, Cleide Regina Pecinato Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de demanda em que os envolvidos, no curso do procedimento, 

optaram pela autocomposição e fizeram acordo quanto à execução.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado às fls. 

150/150-v, respeitando interesse de terceiros, HOMOLOGO para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais a avença.

 Posto isso, EXTINGO A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de adotar medidas para baixa de constrições, tendo em vista 

nenhuma diligência neste sentido foi concretizada neste juízo.

Sem custas.

Os honorários advocatícios foram abarcados pela transação.

Intime-se o polo ativo pelo Dje na pessoa dos causídicos Dr. Renato 

Chagas Correa da Silva, OAB/MT 8.184-A, e Dra. Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins, OAB/MT 13.994-A.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70608 Nr: 919-68.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordaneo Carnelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte credora para manifestação em 5 dias, requerendo o que 

entender de direito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso III, Código de Processo 

Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71600 Nr: 1607-30.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberi Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte credora para manifestação em 5 dias, requerendo o que 

entender de direito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso III, Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40070 Nr: 1802-25.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Martinez Molero Comércio - ME, Marcos 

Sergio de Souza, Valdir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte credora para manifestação em 5 dias, requerendo o que 

entender de direito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso III, Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41293 Nr: 1032-95.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelio Santi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Nova Monte Verde / Vara Única

Alvará Eletrônico n° 424237-8 / 2018

Sexta-feira, 3 de Agosto de 2018

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 230 / 2011 Tipo de Procedimento: Processo

Código Processo 41293

Requerente: Aurelio Santi Advogado: LUZIA STELLA MUNIZ

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Beneficiário: LUZIA STELLA MUNIZ

Conta Judicial 4800128372544

Valor: R$ 3.861,24 (três mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte e 

quatro centavos)

Autorizado: LUZIA STELLA MUNIZ

CPF/CNPJ: 666.964.451-53

Data de Emissão: 03/08/2018

Titular Conta LUZIA STELLA MUNIZ

CPF/CNPJ Titular Conta 666.964.451-53

Banco Agência Conta

 001 - Banco do Brasil S.A. 2970 304042

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Usuário: SHIRLEY FRANCO LEMES DE SOUSA

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75604 Nr: 70-28.2018.811.0091

 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: NCdS, NRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA JUVILIANA CARNELÓS - 

OAB:20851/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, procedendo-se ao cancelamento da distribuição, após o trânsito em 

julgado, arquivando-se ao final.Custas eventualmente remanescentes 

pelos autores.Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e, se 

arrazoado, havendo necessidade, intime-se o recorrido para apresentar 

contrarrazões. Tudo cumprido remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de 

Grosso para apreciação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60915 Nr: 748-53.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME - Sociedade de Montagens e Engenharia 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT, Victor Humberto da Silva Maizman - OAB:4501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60915 – Autos n. 748-53.2012.811.0091

Vistos etc.

Tendo em vista que o exequente informa a existência do débito tenho que 

a marcha processual prosseguir, sobretudo porque cabe ao executado 

promover a sua própria defesa.

De outro lado, verifico que embora tenha sido determinada não houve a 

citação do executado.

 Assim sento, cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 26 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35609 Nr: 64-70.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaura Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 35609 - Autos n. 64-70.2008.811.0091.
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 Despacho

Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

 À vista do fato de que não houve a tentativa de citação por Carta, a fim 

de evitar ocorrência de nulidade, revogo o despacho de fls.41 que 

ordenou a citação por edital.

Outrossim, tendo em vista que não houve a citação do executado, indefiro 

o pedido de bloqueio de valores.

Por outro lado, verifico que o despacho que ordenou a citação do 

executado ocorreu em 07/02/2008, portanto há mais de 10 (dez) anos. 

Diante disso, intime-se o exequente para dizer, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da prescrição, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76175 Nr: 459-13.2018.811.0091

 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: CAF, IBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76175 - Autos n. 459-13.2018.811. 0091.

 Vistos etc.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Código de Processo Civil.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código 

de Processo Civil.

Defiro o pedido o pedido de gratuidade processual.

Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de 15 

dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72309 Nr: 179-76.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Galdino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72309 – Autos n° 179-76.2017.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31658 Nr: 245-76.2005.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Paulo Mittimann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIBENS - Eletro-Eletrônicos Ltda - Na 

Pessoa de seu Representante Legal.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David de Alvarenga Cardoso 

- OAB:168.903 SP

 Código 31658 – Autos nº 245-76.2005.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Reclamação proposta por Francisco Paulo Mittimann 

em desfavor de Multibens – Eletro-eletrônicos Ltda, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 05/10.

À fl. 107 o autor peticionou pelo arquivamento dos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Ante o pedido de desistência das partes, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a desistência do feito, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente feito, 

com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.

Isento de custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 29 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 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 
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Rodrigues da Cunha Figueiredo - OAB:198271 RJ, RENATO VALERIO 

FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, E, OS 

ADVOGADOS DOS REQUERIDOS, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTEM ACERCA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

APRESENTADOS PELO AUTOR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68500 Nr: 1066-75.2018.811.0107

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBL, ATL, VC, ADFBC, BALC, DC, RAC, SRSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, SE 

MANIFESTE REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58171 Nr: 403-97.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCENIL ATAIDE CARVALHO DA SILVA, JOSE 

CARDOZO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, BEM COMO, EFETUE O RECOLHIMENTO DA GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA, CONFORME CERTIFICADO PELO 

MEIRINHO À REF. 21.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71768 Nr: 71-07.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título executivo judicial ajuizada por Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida em face do Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que o Provimento 11/2017-CM determina em seu art. 3° que o 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça.

No entanto, nos presentes autos, não houve o cálculo na forma 

preconizada pelo Provimento referido.

Posto isso, DEFIRO o pedido de fls. 66/68 e determino o envio dos autos 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça para elaboração dos cálculos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74474 Nr: 615-58.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13.217

 Constata-se dos autos que foi interposta petição de interposição de 

Apelação pela Defesa (fl. 227), a qual foi recebida à folha 234, não 

entanto transcorreu o prazo para oferecimento das razões recursais (fl. 

239).

Diante desse contexto, intime-se o causídico subscritor da petição de 

interposição de folha 227 para, no prazo de 48 horas, apresentar as 

razões recursais. Caso não seja apresentada, intime-se pessoalmente o 

réu para indicar causídico para sua defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de nomeação de advogado dativo.

 Após, intima-se o Ministério Público para contrarrazões; por fim, 

REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com os cumprimentos deste juízo (art. 601, do CPP).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75926 Nr: 608-32.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelcino Ribeiro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO do pedido do Ministério Público de folha 244, determinando a 

pesquisa via Infojud para tentativa de localização do acusado para 

intimação da sentença de folhas 211/215; caso reste frustrada a tentativa 

de intimação pessoal, desde já, determinação a intimação via edital, nos 

termos do art. 392, §1°, do CPP.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73239 Nr: 70-85.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicentina Paula da Cruz

 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:

 Observadas as formalidades legais do artigo 1.010, §§ 1º e 2º do CPC, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os cumprimentos deste juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79091 Nr: 347-96.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christopher Soares Saldanha, Arionildo 

Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Iandra Santos Morais - OAB:MT 16051/O, Rafael 

Rabaioli Ramos - OAB:MT 14.796, Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13284

 I. Considerando que a vítima, apesar de pessoalmente intimada, deixou de 

comparecer ao ato processual, REDESIGNO a oitiva para o dia 24 DE 

AGOSTO DE 2018, às 13h00min (horário de Cuiabá-MT).

 II. INTIME-SE a vítima, que deverá comparecer sob pena de condução 

coercitiva.

III. INFORME-SE o juízo deprecante. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 636 de 740



Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010363-41.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº8010363-41.2016.8.11.0106 Exequente: Ana Paula Diniz 

Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Trata-se de execução de 

título executivo judicial ajuizada por Ana Paula Diniz em face do Estado de 

Mato Grosso. Sabe-se que o Provimento 11/2017-CM determina em seu 

art. 3° que o cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. 

No entanto, nos presentes autos, não houve o cálculo na forma 

preconizada pelo Provimento referido. Posto isso, DEFIRO o pedido de id 

11270508 e determino o envio dos autos ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para elaboração dos 

cálculos. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010006-95.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010006-95.2015.8.11.0106 Exequente: Ana Paula Diniz 

Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Trata-se de execução de 

título executivo judicial ajuizada por Ana Paula Diniz em face do Estado de 

Mato Grosso. Sabe-se que o Provimento 11/2017-CM determina em seu 

art. 3° que o cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. 

No entanto, nos presentes autos, não houve o cálculo na forma 

preconizada pelo Provimento referido. Posto isso, DEFIRO o pedido de 

id.11259306 e determino o envio dos autos ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para elaboração dos 

cálculos. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010004-28.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 8010004-28.2015.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso Vistos, 

etc. Trata-se de execução de título executivo judicial ajuizada por Ana 

Paula Diniz em face do Estado de Mato Grosso. Sabe-se que o Provimento 

11/2017-CM determina em seu art. 3° que o cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça. No entanto, nos presentes autos, não houve o cálculo 

na forma preconizada pelo Provimento referido. Posto isso, DETERMINO o 

envio dos autos ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para elaboração dos cálculos. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000175-74.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

AUTOS N. 1000175-74.2017.8.11.0106 Vistos, etc. Trata-se de execução 

de título judicial proposta por Ana Paula Dinis em face do Estado de Mato 

Grosso. CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, impugnar 

a execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo apresentado, 

na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. Apresentada a 

defesa, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos autos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010095-21.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON DIOGO ALEXANDRE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010095-21.2015.8.11.0106 EXEQUENTE: GLEYDSON DIOGO 

ALEXANDRE SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte requerida satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Após, ao arquivo, com 

baixa. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-33.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE APARECIDA HALIBOZEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010079-33.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADELAINE APARECIDA HALIBOZEK Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. O valor exequendo encontra-se integralmente 

consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, nos termos 

do artigo 924, II do Código de Processo Civil, reconheço como satisfeito o 

crédito reivindicado e, consequentemente, julgo extinta a presente 

execução. Inclusive, já foi expedido alvará em favor da parte credora, 

conforme consta certificado nos autos. Ante o exposto, arquive-se. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 
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homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAINE PALOMA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES (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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010637-05.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ISLAINE PALOMA SILVA RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO 

CARTOES Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Alega a parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida 

pela requeridas, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 8837840) determinou que a 

parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica 

se que a parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-80.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010632-80.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROBSON ROQUE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar 

de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, I) JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e II) CONDENO a parte requerente 

em custas e despesas processuais, conforme entendimento explicitado no 

Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação impede que se veicule 

novamente a demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi 

condenado em virtude da contumácia, devendo, a secretaria, manter 

controle quanto a esta cobrança. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-41.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010654-41.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EVANILDA SANTANA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram 

em audiência de conciliação neste Juizado (ID n. 9158590), nos termos 

constantes da referida ata de audiência, já juntada aos autos. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza 
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seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-52.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010123-52.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALTER RODRIGUES DE PAULO Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Alega a 

parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela requeridas, 

que resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. 

Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte 

requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9047388) determinou que a parte 

requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, juntando 

aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a 

parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 

no processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010638-87.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010638-87.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WILLIAN ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram em audiência de conciliação neste Juizado (ID n. 

9157921), nos termos constantes da referida ata de audiência, já juntada 

aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-33.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WOGNER VIEIRA DE MENEZES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010661-33.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WOGNER VIEIRA DE MENEZES SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Alega a parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela 

requeridas, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9012993) determinou que a 

parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica 

se que a parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 
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70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010655-26.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBIA CARVALHO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010655-26.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEIBIA CARVALHO RIOS Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO CARTOES 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Alega a parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela 

requeridas, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9009538) determinou que a 

parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica 

se que a parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-51.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010621-51.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCIANA ALVES FERNANDES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Alega a 

parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela requeridas, 

que resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. 

Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte 

requerida. O juízo, no despacho (ID n. 8826640) determinou que a parte 

requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, juntando 

aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a 

parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 

no processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-12.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON MESSIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 
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8010643-12.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JAMILSON MESSIAS RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela requeridas, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte requerida. O 

juízo, no despacho (ID n. 8849494) determinou que a parte requerente no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, juntando aos autos cópia 

do comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente 

não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010636-20.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010636-20.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

KARINE MOREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO CARTOES 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Alega a parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela 

requeridas, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 8839059) determinou que a 

parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica 

se que a parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-71.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUECIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Vistos, etc. Considerando que o requerido não foi intimado para cumprir a 

sentença, indefiro, por ora, o pedido de penhora online de ID nº 10612469. 

Intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito; nos 

termos do art. 523, §1°, do CPC[1]. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto [1] ENUNCIADO 97 – 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 (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-36.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000130-36.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 
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Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, impugnar a 

execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. Apresentada a defesa, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos autos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000085-32.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000085-32.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, impugnar a 

execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. Apresentada a defesa, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos autos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000088-84.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000088-84.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, impugnar a 

execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. Apresentada a defesa, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos autos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000089-69.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000089-69.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, impugnar a 

execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. Apresentada a defesa, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos autos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-25.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000079-25.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, impugnar a 

execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. Apresentada a defesa, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos autos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000090-54.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n. 1000090-54.2018.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

CITE-SE o ente executado e INTIME-SE para, querendo, impugnar a 

execução em 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535, do Código de Processo Civil. Apresentada a defesa, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos autos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77531 Nr: 2946-75.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a secretaria o determinado à Ref. 67, encaminhando os autos 

para manifestação da defesa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68494 Nr: 200-74.2016.811.0095

 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: IRMO STELOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, determinando ao Instituto 

Nacional do Seguro Social, que implante o benefício a parte autora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, 

fixando multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia, limitados a 

60 (sessenta) dias, a ser revertido à parte autora. Condeno ainda o 

INSS:a) efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício 

de auxílio-doença desde a data do indeferimento administrativo, 

(01/03/2016 – fl. 14), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir 

da[...]
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71969 Nr: 2033-30.2016.811.0095

 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: ADILEUSA MODESTO DOS SANTOS HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de “ação de previdenciária de 

aposentadoria por idada rural” ajuizada por Adileusa Modesto dos Santos 

[...] declaro o processo saneado. Fixo o ponto controvertido em prova do 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

prazo previsto pela legislação previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 19 de setembro de 2018, às 13h00min.Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68626 Nr: 258-77.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...DESIGNO audiência de instrução para o dia 19 de setembro de 2018, às 

17h15min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34627 Nr: 650-03.2005.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracel Freitas Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILIO GOMES DE SOUSA 

- OAB:6493, Romulo Castro Silva - OAB:

 Vistos em correição.

Com razão o Ministério Público à fl. Retro, razão pela qual declaro 

encerrada a instrução processual.

Abro o prazo para apresentação de alegações finais, primeiramente para 

a acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51761 Nr: 1355-74.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson da Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu ADEMILSON DA SILVA MOURA, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 

10.826/03.Passo a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA 

pena prevista para o crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 é de 

reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, devendo ser 

individualizada consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade 

verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta.Quanto aos 

antecedentes, verifica-se que o réu não possui qualquer condenação 

penal transitada em julgado.Quanto à conduta social não verifico a 

presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa 

que provoque instabilidade social.Quanto à personalidade do agente 

também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não 

há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente.Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado 

não se mostrou movido por motivos relevantes.Quanto às circunstâncias 

são neutras, não havendo nada a que valorar. Quanto às consequências 

são sempre nocivas à sociedade, diante da própria tipificação penal, não 

havendo nada que se valorar.E, acerca do comportamento da vítima, não 

há o que se analisar no caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a 

coletividade.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária 

para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos 

de reclusão.b) - Circunstâncias legaisNão verifico que a presença da 

circunstância de atenuante e agravante da pena.c) - Causas de aumento 

ou diminuição de pena

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69601 Nr: 1344-40.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

para que no prazo de 05 (cinco)dias efetue o pagamentos das custas e 

taxas judiciais da carta precatória, sob pena de devolução da missiva sem 

o devido cumprimento do ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66224 Nr: 3139-18.2017.811.0022

 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: JDdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, e considerando 

que não houve tempo hábil para cumprimento do despacho ref: 26, 

impulsiono o feito para:

1- Redesignar para o dia 21 de setembro às 14h00min, no Fórum desta 

Comarca, para realização de exame de DNA, ficando as parte advertidas 

de que seu comparecimento é obrigatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52265 Nr: 1551-44.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cícera da Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Danilo Bessa Santos - 

OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa da ré no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53724 Nr: 377-63.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando o defensor do recuperando do inteiro teor da sentença ref: 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60852 Nr: 779-13.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando a patrona da exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, conforme determinado no despacho ref: 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57428 Nr: 1721-79.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allana Maressa Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o 

feito, intimando o patrono do autor, para que no prazo de 10 (dez)indique 

bens passiveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9944 Nr: 945-65.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Carlos Barazetti, Laércio da Mota 

Marroni, Orlando Polato, Ciro Bozzio, Reinaldo Ferreira Sanabri, Otávio 

Palmeira dos Santos, Caetano Polato, Maria de Lourdes Ferrari Polato, 

Maria Aparecida Polato dos Santos, Carlos Alberto Polato, Ivanilza Cássia 

Custódio Polato, Joacira Fortuna Polato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Vilela de Moraes - 

OAB:7045/B-MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:OAB/MT 13.431-A, Felipe Gabriel Guidio Vilella - 

OAB:MT/14.896, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:MT/11210-A, Maria de 

Fátima Rabelo Jácomo - OAB:6.222, Rafael Barud Casqueira 

Pimenta - OAB:142307/RJ, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT/8184-A, Thiago Cordeiro Jácomo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:OAB/MT17058, Ederson Santos Neves - OAB:OAB/MT 18.174, 

Emerson Spigosso - OAB:5821-B/MT, Felipe Gabriel Guidio Vilella - 

OAB:MT/14.896, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:MT/11210-A, Gilmar 

Antonio Subtil Godinho - OAB:OAB/MT 11.436, Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179, Leonardo Costa Nicolino - OAB:, Leonardo Costa 

Nicolino - OAB:OAB/MT 12.900, Wagner Toshio Shimosakai - 

OAB:10386-B, Wagner Toshio Shimosakai - OAB:10386-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, a respeito do pagamento dos débitos e demais alegações 

realizadas pelo executado em petições de fls. 748/752.

Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 319 Nr: 81-13.1994.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora de fls. 598/599 tendo em vista tratar-se de 

imóvel residencial em que o executado é usufrutuário, não sendo o 

executado proprietário do imóvel, conforme consta na matrícula anexa ao 

pleito.

Desta feita, intime-se a parte exequente (Banco do Brasil S.A.), 

pessoalmente, para que indique bens à penhora em propriedade do 

executado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do 

processo, por um ano, nos termos do artigo 921, inciso III e §1º, do Código 

de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70275 Nr: 1575-67.2018.811.0022

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 10h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.
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Cite-se a partes requeridas, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intime-se o Ministério Público para manifestação

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70335 Nr: 1593-88.2018.811.0022

 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: RD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43337 Nr: 1554-67.2013.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Ribeiro Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercy Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045, João Carlos Laureto - OAB:OAB/SP109.772

 Vistos etc.

Em atenção ao despacho do juízo deprecante em 01/11/2017 nos autos de 

nº 0002469-69.2013.8.26.0032 (003.22.0130.002469), cópia acostada em 

fls. 659, suspenda-se a presente carta precatória pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

Após, comunique-se com o juízo deprecante quanto à necessidade da 

continuidade ou da devolução da presente missiva.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13496 Nr: 1512-28.2007.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Noel do Nascimento, Valdeci Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Guierino Scatolin Neto - OAB:10.233, Julio Almeida 

de Souza - OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a inviabilidade de se discutir a matéria em processo de 

inventário, deixo de homologar as últimas declarações do inventariante, 

por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de inventário, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Após, 

arquivem-se o presente feito, com as devidas cautelas de estilo.Sem 

custas e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3570 Nr: 19-89.2002.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFFCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJdRPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Garmes de Oliveira - 

OAB:173267-A/SP, Nelson Paschoalotto - OAB:8.530-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sival Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:3981

 Vistos etc.

Inicialmente, determino seja retificada a autuação, de modo a constar o 

nome como cumprimento de sentença, efetivando as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Intime-se a parte exequente, para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, a respeito da impugnação à execução de fls. 211/221.

Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70578 Nr: 1677-89.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70401 Nr: 1626-78.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70404 Nr: 1629-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40137 Nr: 1617-63.2011.811.0022

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krislayne de Lima Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ivair Prado do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário convertido em arrolamento sumário 

interposto por Krislayne de Lima Prado em face do Espólio de Ivair Prado 

de Carmo.

Declarou a inventariante que é a única herdeira, motivo pelo qual pediu 

adjudicação do Espólio de Ivair Prado de Carmo, configurado pela 

propriedade de 50% (cinquenta por cento) da propriedade do imóvel de 

escritura acostada aos autos em fls. 20.

A inicial veio carente de documentos, que foram posteriormente acostados 

em fls. 19/23 e em fls. 57/63.

 Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relato.

Fundamento e Decido.

A parte é legítima, nos termos do artigo 616, inciso II do CPC, interessada e 

bem representada, presentes estão os pressupostos processuais e as 

condições da ação.

A parte autora declara-se única herdeira do de cujos .

A propriedade do bem a ser adjudicado restou comprovada por meio de 

escritura atualizada ao tempo do pedido às fls. 20.

Desta feita, com fulcro no artigo 659, §.1º, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a adjudicação do Espólio de Ivair Prado do Carmo em favor 

de KRISLAYNE DE LIMA PRADO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Concedo à herdeira os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado, expeça-se a carta de adjudicação e alvará judicial 

para transferência dos bens, a seguir, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41026 Nr: 775-49.2012.811.0022

 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: Iracy Teodoro dos Reis Moraes, Cesar Yuri dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Juvenil Teodoro dos Reis, Espólio de 

José Theodoro dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:MT/3402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Alves Junior 

- OAB:MT/9583

 .Vieram-me os autos conclusos.Eis o Relato.Fundamento e 

Decido.Inicialmente recebo a retificação do plano de partilha apresentada 

em fls. 193/197.Ademais, diante da notitia mortem da herdeira Iracy 

Theodora dos Reis Moraes, defiro a substituição trazida às fls. 200, 

retificando o plano de partilha fazendo constar, em substituição a esta, a 

herdeira por representação, filha única, única herdeira, Mara Marta Garcia 

Alves.Dito isso, as partes são legítimas e bem representadas, presentes 

estando os pressupostos processuais e as condições da ação.Tendo em 
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vista que o único herdeiro litigante concordou com o plano de partilha 

apresentado às folhas 193/197, em petição de fls. 198/199, retificada nos 

termos da determinação supra; satisfazendo as partes aos requisitos 

legais, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, 

a partilha formulada, ora retificada, dos bens deixados em razão do 

falecimento de Juvenil Theodoro dos Reis, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, nos termos acordados, salvo erro ou omissão e ressalvados 

direitos de terceiros.Condeno os herdeiros ao pagamento das custas e 

despesas processuais se houver.Transitada em julgado, expeça-se o 

competente formal de partilha, a carta de adjudicação e alvará judicial para 

transferência dos bens, a seguir, arquivem-se os autos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70658 Nr: 1715-04.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMIV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo 

o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Concedo 

ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50.Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.Devido à complexidade do 

pedido, postergo a analise do pedido de urgência para depois do Laudo 

Psicossocial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20046 Nr: 1324-93.2011.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krislayne de Lima Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Luis Pedroso Marques 

de Oliveira - OAB:7.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação retro de fls. 62, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19738 Nr: 1013-05.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinéia Paiva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, a respeito da impugnação de fls. 255/260.

Após, decorrido o prazo com ou sem qualquer manifestação, venham-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19747 Nr: 1022-64.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Munícipio 

de Pedra Preta - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte exequente, apesar de intimada, nada se 

manifestou acerca dos argumentos trazidos na defesa da executada, 

certidão de fls. 213, bem como verificando que os cálculos apresentados 

pelo exequente fixaram erroneamente o período para a aplicação da 

diferença salarial da atualização da classe B para a classe C, 

HOMOLOGO o cálculo de fls. 205/210 apresentado pelo executado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70403 Nr: 1628-48.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70580 Nr: 1679-59.2018.811.0022
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53688 Nr: 364-64.2016.811.0022

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geriane Santana da Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Douglas Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciário quanto ao prazo para a parte 

requerida apresentar impugnação a contestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45981 Nr: 1427-95.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirvana de Souza Liceras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Liceras Lopes, Carlos Felipe Liceras 

Lopes, Talita Lopes Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a cota Ministério Público ref: 49.

Intime-se a parte autora para trazer aos autos documentos pessoais do 

requerido CARLOS FELIPE LÍCERAS LOPES e concedo novo prazo de 15 

dias para apresentar contestação.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70402 Nr: 1627-63.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70405 Nr: 1630-18.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.
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Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70679 Nr: 1722-93.2018.811.0022

 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: Vanderley Antonio da Costa, V A da Costa ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRB Engenharia Construções e Serviços 

LTDA, ANTÔNIO MACIEL, Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 08h00min, a ser realizada no núcleo 

de conciliação dessa Comarca.Concedo aos requerentes os benefícios da 

assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50.Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no 

artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, 

devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte requerida de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70406 Nr: 1631-03.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70362 Nr: 1606-87.2018.811.0022

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 10h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.

Cite-se a partes requeridas, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do requerido, 

espeça-se mandado de citação no endereço de ref:04.

Intime-se o Ministério Público para manifestação

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70330 Nr: 1591-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.

Cite-se a partes requeridas, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intime-se o Ministério Público para manifestação

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70577 Nr: 1676-07.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70349 Nr: 1600-80.2018.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDdJ, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 282 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 283 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 295 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 285 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II).

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69626 Nr: 1353-02.2018.811.0022

 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: Sirlene Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Concedo a requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Oficie-se a agência do Banco do Brasil desta comarca para que informe o 

saldo das contas pertencentes ao “de cujus”, Kelvin Klaiver Borges 

Barzotto, bem como a Caixa econômica Federal para informar se existe 

saldo de FGTS em conta do “de cujus”.

Após, com a resposta do ofício, abre-se vista dos autos ao representante 

do Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60979 Nr: 847-60.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudimara Cristina Belondi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo da Paixão Carvalho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872/O, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16149 Nr: 825-80.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Ramos Ferreira Borges de Lima, Denner 

Ferreira Borges de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ismael Muhamad Abdel Jalil - 

OAB:5794, Ismael Muhamad Abdel Jalil - OAB:5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Munícipio 

de Pedra Preta - OAB:

 Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, 

consequentemente, tendo em vista que a parte executada não se 

manifestou embargando os cálculos apresentados pela exequente, 

homologo o cálculo apresentada pela exequente às folhas 318/325.Com 

relação aos valores referentes aos honorários advocatícios nos termos 

do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito para o 

pagamento dos honorários advocatícios, instruindo a solicitação com os 

documentos dispostos no §1º do referido artigo.Após, com o cálculo 

acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido 

provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício 

requisitório do pagamento do RPV por intermédio da Procuradoria Geral do 

Estado, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o 

pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM).Já 

com relação aos valores devidos à parte exequente, considerando que o 

valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, determino 

que seja requisitado o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal, 

nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se o 

Precatório.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46214 Nr: 1551-78.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Nunez da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Partindo do pressuposto de que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, defiro o pleito da parte exequente de fls. 103.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do 

executado, por meio do sistema BACENJUD.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após o decurso do prazo supra, com ou sem manifestação dos 

executados, intime-se o exequente para manifestar nos autos o que 

entender de direito.

Restando infrutífera a penhora on-line, subsidiariamente determino a 

busca de veículos em nome do executado via sistema RENAJUD, 

determinando o bloqueio, em caso de resultado positivo de tantos bens 

quanto necessários para a satisfação do crédito.

Restando êxito na localização dos bens via sistema RENAJUD, proceda-se 

o bloqueio do bem e expeça-se, de imediato, mandado de penhora e 

avaliação.

Depois do cumprimento do referido mandado de penhora e avaliação, 

intime-se o executado da indisponibilidade do bem, na pessoa de seu 

advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após o decurso do prazo supra, com ou sem manifestação dos 

executados, intime-se o exequente para manifestar nos autos o que 

entender de direito.

Restando infrutíferas as buscas de bens penhoráveis, nos termos desta 

determinação, intime-se o exequente para manifestar-se a respeito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69190 Nr: 1166-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2014-CM).
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20084 Nr: 1362-08.2011.811.0022

 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: Idemar Dias Martins, Ilma Aparecida Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Constantina Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inêz Mecenas do Carmo 

- OAB:MT/5.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, por serem as partes todos maiores, capazes e bem 

representados, verifico a possibilidade de conversão do inventario judicial 

em arrolamento sumário, por estarem presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação.

Intimem-se a inventariante para se manifestar acerca da possibilidade da 

conversão do inventário em arrolamento sumário e, desde já, caso haja 

concordância entre as partes, deverá apresentar o plano de partilha 

amigável de forma individualizada a quota parte de cada herdeiro, 

assinado por todos os herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 659 do CPC.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49646 Nr: 462-83.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liberty Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joi Moraes Fauzel, Enio Fauzel, Antonio Camilo 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora por meio de carta, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10394 Nr: 1394-23.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Rodrigues Contó, Elias Santos de 

Jesus, Espólio de Ivair Prado do Carmo, Reginaldo Victor da Silva, Regina 

Marinete da C Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a manifestação de pagamento parcial de fls. 239/243, 

considerando-a inconteste ante a condição de credor do declarante.

Defiro o pedido de fls. 237/238, determinando a expedição do mandado de 

penhora dos bens indicados pelo autor em fls. 238, no endereço indicado 

até o limite do débito (CPC, art. 835), conforme última tabela atualizada (fls. 

241/242).

Localizado(s) o(s) bem(ns), o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do 

CPC).

Sendo infrutífera a penhora, intime-se o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se a parte exequente para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52807 Nr: 1-77.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenildo Augusto da Silva, Jose Roberto do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Camilo de Souza Junior 

- OAB: 7043/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente por meio de carta, para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13817 Nr: 132-33.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Sandro Pires do Nascimento, Celso 

Luiz de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70579 Nr: 1678-74.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:
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 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70640 Nr: 1700-35.2018.811.0022

 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: Vanderley Antonio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CARLOS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 03 

de outubro de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70357 Nr: 1601-65.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57709 Nr: 1864-68.2016.811.0022

 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: Carlos Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo 

negativo em Ref: 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70358 Nr: 1602-50.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.
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Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70369 Nr: 1613-79.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55986 Nr: 1129-35.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno de Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

o fim de CONDENAR o acusado BRENO DE SOUZA ROCHA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 

180, “caput”, do Código Penal.Passo a dosar a pena do réu.a) - 

Circunstâncias judiciaisO delito de receptação possui pena de reclusão de 

01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.Quanto à culpabilidade verifica-se 

normal reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, o réu não 

possui sentença penal condenatória transitada em julgado.Quanto à 

conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que 

indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do 

delito perpetrado.Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente.Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado 

não se mostrou movido por motivos relevantes.Quanto às circunstâncias 

são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a 

facilitação da prática do delito.Quanto às consequências são sempre 

nocivas, diante da própria tipificação penal, não havendo nada a que se 

valorar.E, acerca do comportamento da vítima, não o que se analisar no 

caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a coletividade.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.b) - 

Circunstâncias legaisNão verifico a presença de circunstâncias 

agravantes e atenuante da pena.c) - Causas de aumento ou diminuição de 

pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70366 Nr: 1610-27.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70368 Nr: 1612-94.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 
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pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70373 Nr: 1617-19.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58806 Nr: 2384-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu WILLIAN SILVEIRA, já devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do Código Penal, com 

as implicações da Lei 11.340/06. Passo a dosar a pena do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70397 Nr: 1623-26.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70360 Nr: 1604-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.
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Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70374 Nr: 1618-04.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70400 Nr: 1625-93.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70365 Nr: 1609-42.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59474 Nr: 100-13.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Pereira Liceras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 
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OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão formulado na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu 

VALDEMAR PEREIRA LÍCERAS, já qualificado nos autos, da imputação 

descrita da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

Gilberto Machado Custódio, arbitro os honorários advocatícios em 03 

(três) URH, conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60084 Nr: 381-66.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado José Antônio Gonçalves da Silva, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 

9.503/97.Passo a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA pena 

prevista para o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de 

06 (seis) meses a 03 (três) ano de detenção, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor, devendo ser individualizada consoante o caso 

concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da 

conduta.Quanto aos antecedentes, o réu não possui sentença penal 

condenatória transitada em julgado.Quanto à conduta social não verifico a 

presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa 

que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto 

às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal, 

não havendo nada a que se valorar.E, acerca do comportamento da vítima, 

não o que se analisar no caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a 

coletividade.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária 

para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) 

meses de detenção.b) - Circunstâncias legaisNão verifico a presença de 

circunstâncias agravantes e atenuante da pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70398 Nr: 1624-11.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70370 Nr: 1614-64.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58880 Nr: 2415-48.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uisnei Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para CONDENAR o réu UISNEI SILVA 

DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

sanções prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.Passo a dosar 

a pena do réu.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 1382-23.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildo Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Adenildo Pereira Rodrigues, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 

9.503/97.Passo a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA pena 

prevista para o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de 

06 (seis) meses a 03 (três) ano de detenção, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor, devendo ser individualizada consoante o caso 

concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da 

conduta.Quanto aos antecedentes, o réu não possui sentença penal 

condenatória transitada em julgado.Quanto à conduta social não verifico a 

presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa 

que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto 

às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal, 

não havendo nada a que se valorar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70361 Nr: 1605-05.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70364 Nr: 1608-57.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70283 Nr: 1576-52.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 
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pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70371 Nr: 1615-49.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9671 Nr: 691-92.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geral Jose Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder o Benefício Assistencial de Amparo Social ao 

idoso - BPC/LOAS a Geral José Marinho, na base de um salário mínimo 

mensal, de acordo com o artigo 20, caput, da Lei nº 8.742/93, devido a 

partir da data da entrada do requerimento administrativo, qual seja, 01 de 

outubro de 2002, conforme fls.36, (parcelas vencidas), e a DIP – data do 

início de pagamento das parcelas vincendas, a partir da data desta 

sentença.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.Outrossim, ante 

a decisão supra, CONCEDO ao requerente Geral José Marinho, a 

implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é evidente, já que 

se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda 

seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta no § 2º, do 

artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena do novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 

6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001.Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18439 Nr: 1407-46.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Cristina Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Inicialmente, a decisão definitiva transitada em julgado em folhas 183/189, 

confere à presente ação de cumprimento de sentença os requisitos de 

liquidez, certeza e exigibilidade necessários à propositura desta.

 Tendo em vista a controversa quanto aos valores apresentados pelas 

partes e que nenhuma das partes trouxeram cálculos detalhados claros, 

determino a remessa dos autos à Contadoria deste Juízo, para que se 

efetuem os cálculos referentes à liquidação de sentença, observando o 

disposto na sentença e no acordão.

Providenciado o acima estabelecido, intimem-se as partes para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem, acerca dos cálculos 

apresentados pela contadoria judicial, requerendo o que entender de 

direito.

Advirta-se ainda que a falta de manifestação implicará concordância tácita 

com o cálculo e que, havendo discordância, deverão as partes impugná-lo 

de maneira específica.

Após, decorrido os referidos prazos, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19490 Nr: 765-39.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Pedra Preta LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Leasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lima Rossoni - 

OAB:18581, Anderson Pablo Pereira Camargo - OAB:MT/15222, 

Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:MT8794-A, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP

 Vistos etc.

Indefiro a petição do executado de fls. 137, tendo em vista o longo tempo 

decorrido.

Indefiro o pleito do exequente de fls. 142/144, tendo em vista que o 

cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, dever do 

exequente.

 Igualmente, à inteligência dos parágrafos 4º e 5º do artigo 524 do CPC, a 

requerimento do exequente, pode ser requisitado ao executado dados 

“complementares” necessários para que o exequente tenha condições de 
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atender os requisitos do artigo 523 do CPC e possa este construir o 

referido demonstrativo.

Tal diligência, porém, já fora realizada em fls. 125/132.

Desta feita, intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito da 

petição de fls. 130/132, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6655 Nr: 768-38.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora (ou seus herdeiros habilitados), pessoalmente, 

para se manifestar nos autos quanto ao Ofício retro, advindo da 

COREJ/CR, fls. 359, referente ao §1º do artigo 2º da Lei nº 13.463/2017, 

requerendo o levantamento dos valores transferidos à conta única do 

Tesouro Nacional, haja vista o não levantamento de alvará expedido, no 

prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52962 Nr: 90-03.2016.811.0022

 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: José Rocha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvair da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o advogado da parte requerida não pode comparecer 

na audiência designada por motivos pessoais, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 16h00min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das partes e das suas 

testemunhas.

Caso alguma testemunha ou parte resida fora da comarca, expeça-se, 

desde já, carta precatória para sua oitiva.

Intimem-se as testemunhas, bem como as partes, para comparecerem a 

audiência designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20042 Nr: 1319-71.2011.811.0022

 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: Alcidia Prado do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT, Carmen Aparecida dos 

Santos Monteiro Alt de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Luis Pedroso Marques 

de Oliveira - OAB:7.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação de fls. 100, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19876 Nr: 1151-69.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jeová de Anicésio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Em atenta análise dos autos, verifico que não foi respeitado o disposto no 

artigo 496 do CPC para a formação da coisa julgada. Porque nas ações 

contra a Fazenda Pública, não interposta apelação no prazo legal, deve 

ser determinada a remessa dos autos ao egrégio tribunal para o reexame 

necessário, conforme determina o § 1º do referido artigo. In verbis :

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 

senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

...

I- proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

§ 1.º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no 

prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal...”

Importante ressaltar que a sentença de folhas 235/242 é ilíquida e que, por 

este motivo, consoante entendimento do sumular do STJ, não se subsume 

à dispensa prevista no inciso III, do parágrafo 3º do artigo 496 do CPC. In 

verbis:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou 

do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a 

sentenças ilíquidas.”

A certidão de transito em julgado de fls. 247 atesta que não foram 

interpostos recurso de apelação pelas partes.

 Desta feita, nos termos do artigo 496, inciso I, § 1°, do Código de 

Processo Civil, chamo o feito à ordem, determinando a remessa dos autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame 

necessário, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53816 Nr: 409-68.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diamantina Ribeiro Dutra, Aline Dutra Teixeira Alves, 

AJDdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonata Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELY RODRIGUES - OAB:16486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 Vistos etc.

Pois bem.

Não havendo êxito na conciliação das partes e não sendo suscitadas 

preliminares na contestação, impõe-se reconhecer que se encontram 

presentes os pressupostos processuais, a regularidade processual e por 

não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou 

o feito por saneado.

Desse modo, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, 

verifico que o presente feito não comporta julgamento antecipado, pelo 

que fixo como ponto controvertido a comprovação da condição e a 

possibilidade econômica do alimentante.

Assim sendo, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, trazer aos 
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autos provas documentais e testemunhais para comprovar o ponto 

controvertido, sob pena de indeferimento.

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

novembro de 2018 às 15h30min.

Intimem-se as partes para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10340 Nr: 1340-57.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anésia Gonçalves Ferreira - FALECIDA, Waldemar 

Ferreira, Maria Santana Pires, Iracy Maria Dorice Ferreira, Sebastião 

Melcliades Pires, Teresa Nunes Ferreira, Ademar Ferreira, Maria do Carmo 

Silva Ferreira, Aires Ferreira, João Ferreira, Neide Gimenes Rodrigues, 

Iraci Ferreira de Souza, Joao Pereira de Souza, Cleuza Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Desta feita, encontra-se ausente a assinatura a rogo da de cujus, bem 

como não fora respeitada a quantidade mínima de testemunhas a assinar 

documento, sendo, portanto, nulo o contrato de honorários advocatícios 

juntados as fls. 234-verso/235.Dito isso, com relação ao crédito da autora, 

considerando que é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, determino 

que seja requisitado o pagamento, por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, 

expedindo-se o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução 

nº 405 do Conselho da Justiça Federal.Quanto ao crédito dos honorários 

advocatícios, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que 

possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da 

Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste 

caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução.Posteriormente, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de outubro de 2017, intime-se 

as partes para manifestarem-se acerca do inteiro teor do ofício requisitório 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, decorrido o prazo com ou 

sem manifestação, venham-me os autos para assinatura do RPV e/ou 

Precatório.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68193 Nr: 738-12.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas das partes. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40483 Nr: 235-98.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Rodrigo da Silva Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Dione Rodrigo da Silva Brandão, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na sanção do artigo 333, caput do 

Código Penal e, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, em face do 

reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente dita, com 

relação ao crime tipificado no artigo 306 § 2°, e artigo 298, inciso III, ambos 

da Lei n.º 9.503/97.Passo a dosar a pena do réuDo crime do artigo 333 do 

Código Penal.a) - Circunstâncias judiciaisA pena prevista para o crime do 

artigo 333 do Código Penal, é de 02 (dois) anos a 12 (doze) anos de 

reclusão e multa, devendo ser individualizada consoante o caso concreto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44320 Nr: 352-21.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Luz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuarios, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andregis Pithan Pagnussatt - 

OAB:MT/8992-B, Igor Giraldi Faria - OAB:7245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, consequentemente, revogo a liminar outrora concedida 

nestes autos.Condeno a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais aos quais fixo no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.Transitada em julgado, e adotadas as 

providências necessárias,  arquive-se,  com as caute las 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44644 Nr: 592-10.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tiago da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Camilo de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

deduzidos pela autora na inicial.Condeno a requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à 

condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, certifique-se, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12568 Nr: 586-47.2007.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Costa Júnior - 

OAB:221.174 OAB/SP, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Frademir Vicente de Oliveira - OAB:5.478, Itamar Batista 

dos Santos - OAB:5987, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, 
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William José de Araújo - OAB:3928-MT

 Vistos etc.

Ante o pleito de fls. 288, nomeio como perito judicial grafotécnico a 

empresa Real Brasil Consultoria LTDA, na pessoa dos seus Diretores, que 

poderão ser intimados do encargo, nos termos do artigo 465, §2º do Novo 

CPC, através do email contato@realbrasil.com.br.

No mais, cumpram-se as determinações exaradas na decisão de fls. 277.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68464 Nr: 856-85.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Lucas Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas das partes. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2587-53.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas arrolada 

pelo requerido. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para que o advogado da 

autora forneça o endereço da testemunha mencionada, bem como se 

manifeste a respeito do pedido do direito de visita feita pela defesa. Após 

a manifestação, vista ao Ministério Público para manifestação. Expeça-se 

o necessário. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 1647-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDS, MHLMDS, MILM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

visto que não ficou demonstrado nos autos a renda auferida pelo 

requerido, a serem pagos em favor dos menores a partir da 

citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 26 

de setembro de 2018, às 11h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70703 Nr: 1737-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDdS, EDdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, 

considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, devendo o 

valor ser depositado na conta poupança nº 703.249 agencia 0809, Banco 

Sicredi, a serem pagos em favor do menor a partir da citação.Versando a 

causa sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, 

§§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de outubro de 2018, às 

10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70763 Nr: 1766-15.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDS, JFVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

devendo o valor ser depositado na conta poupança nº 45.893-4 agencia 

3119, Caixa Econômica Federal, visto que não ficou demonstrado nos 

autos a renda auferida pelo requerido, a serem pagos em favor dos 

menores a partir da citação.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 10h00min, a ser realizada no núcleo 

de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 599-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Henrique de Souza ou Ailton Dias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, para, nos termos do 

artigo 414 do Código de Processo Penal, para IMPRONUNCIAR o réu Ailton 

Dias de Souza da imputação de ter infringido o artigo 121, §2º, incisos II 

(motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II (tentado), ambos do Código 

Penal.Determino a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA do réu Ailton Dias 

de Souza, se por outro motivo não estiver preso, tendo em vista sua 

impronúncia.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9483 Nr: 543-81.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMGdS, CGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Exequente: Cristiane Gonçalves Coelho, Rg: 

1839895-2 SSP MT Filiação: Jose Raimundo Gonçalves e Rosalina Martins 

Gonçalves, data de nascimento: 09/09/1983, brasileiro(a), natural de Pedra 

preta-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Major Otavo Pitaluga, 1372, 

Bairro: Centro, Cidade: Pedra Preta-MT

Valor das Custas Processuais:543,53 (quinhentos e quarenta e três reais 

e cinquenta e três centavos), sendo o valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) referente a custas e o valor de R$ 

130,13 (cento e trinta reais e treze 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:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15284 Nr: 1584-78.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Aparecida Nogueira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para que junte aos autos a Certidão Negativa 

de Débito “original” da cópia apresentada em fls. 94, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição de fls. 91/93.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42385 Nr: 645-25.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Goi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sintia Pohl Moreira de Castilho 

- OAB:10101-E, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3981, Sival Pohl 

Moreira de Castilho Filho - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se quanto ao levantamento do alvará de fls. 104.

Intime-se a parte exequente, para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, a respeito das petições da executada de fls. 105/121.

Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44252 Nr: 298-55.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Costa de Farias, Rosalvo José Vieira, Olimpio 

Alves Filho, Luciano Pereira Alves, Neides Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Cevila Garcia, Rodoandrade 

Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinair Cristina de Paula - 

OAB:OAB/MT 18.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 Vistos etc.

Certifique-se a Sr.ª Gestora quanto ao decurso do prazo para 

manifestação do autor, determinada em fls. 83.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65989 Nr: 3027-49.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JHTDS, GTDS, TLdSNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da parte autora da sentença ref: 31.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60593 Nr: 642-31.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdQ, LQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Nunes Matos - 

OAB:MT/12556, ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR - OAB:20589/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos das partes da sentença ref: 39.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59933 Nr: 330-55.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBPAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos das partes da sentença ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 1523-08.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRBV, TVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor da sentença ref: 35.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70849 Nr: 1476-26.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eide Maura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 70849

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

O exequente requer a penhora online nas contas ou aplicações 

financeiras dos executados.

Contudo, INDEFIRO o pedido, tendo em vista que já houve tentativa de 

penhora online nos autos na conta dos executados Eide Maura da Silva.

Defiro o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente aos(a) executados(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151617 Nr: 892-12.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilce Querina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poconé 

-MT, União dos Lavradores de Poconé, Renato Augusto da Silva, Ivanice 

Marques da Silva, Fátima de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÍDIO ROQUE DA COSTA - 

OAB:17044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB: 17.827/MT

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a informação nos autos de que até o momento não houve 

cumprimento da liminar deferida pela Instância Superior, ARBITRO MULTA 

DIÁRIA no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), devendo os requeridos cessarem os atos de turbação 

do imóvel no prazo de 48 horas.

Cumpra-se, expendindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107672 Nr: 1011-75.2015.811.0028

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jaci Guimarães, Joana D´arc 

Camargo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, com fundamento 

no art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para o fim de 

INDEFERIR o pedido de justiça gratuita formulado na reconvenção de 

código 105452, à ref.9, em apenso a estes autos, devendo os impugnados 

arcarem com as custas e honorários advocatícios relativos a 

reconvenção.Intimem-se os impugnados para que efetuem o recolhimento 

das custas iniciais proporcionais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.Condeno 

os impugnados ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sob o valor dado a reconvenção de código 

105452, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Traslade-se cópia da presente para o código 105452.P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98870 Nr: 1411-26.2014.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O-MT

 Código: 98870

DESPACHO

VISTOS,

No que tange a impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, anoto que o art. 100 do CPC prevê que a parte contrária se 

oponha a gratuidade judiciária supostamente devida por quem a pleiteia tão 

somente quando houver deferimento do pedido, o que até o momento não 

ocorreu nos presentes autos.

Entretanto, o requerido imputa como essencial ao deslinde da demanda a 

realização de exame de DNA, contudo não detém recursos financeiros 

para custeá-lo.

Dessa forma, considerando a imprescindibilidade do exame de DNA, aliado 

ao previsto no art. 95 do CPC, se faz necessária a análise do pedido de 

justiça gratuita pelo requerido.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o requerido 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento.

Após, conclusos para saneamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 68312 Nr: 965-28.2011.811.0028

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Interdição proposta por MARIETE ROSA DA CRUZ em 

face do irmão DIOMAR MARQUES DA CRUZ.

Narra a inicial, que a Autora é irmã do Requerido e cuida dele há muito 

tempo pois seus pais moram no sítio longe da cidade. Que o Requerido tem 

dificuldades em exercer tarefas simples do dia a dia, necessitando de 

ajuda constante, e possui enfermidade crônica, para tanto junta atestados 

médicos. Que se compromete a cuidar do irmão e zelar por todos seus 

interesses.

Fora deferida a curatela provisória à Ref.

Realizada audiência de interrogatório, onde se verificou visível dificuldade 

de compreensão para fatos simples e cotidianos, e neste mesmo momento 

fora determinada realização de pericia medica e quesitos.

Foi frustrada a primeira tentativa de realização da perícia, pelos motivos 

expostos pelo próprio médico à Ref. .

À Ref. fora pedido pela Requerente novo adiamento da pericia medica.

À Ref. fora nomeada nova perita, qual teve frustrada sua intimação pois 

do cumprimento do mandado esta já não era mais servidora do CAPS.

Os autos vieram conclusos.

Eis o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Considerando que a demanda se prolonga desde o ano de 2011;

Considerando a necessidade de pericia médica para decretar a interdição 

e conceder a curatela definitiva à Requerente;

Considerando que até a presente data não fora cumprida determinação 

proferida em audiência realizada no ano de 2012;

INTIME-SE, com fundamento no artigo 156 §5º do CPC, o médico Psiquiatra 

responsável da unidade CAPS do Município de Poconé, que deverá 

designar data, e comunicar ao paciente, pelo telefone 99913 8416 (recado 

com Mariete - irmã), para realizar pericia médica do interditando Diomar, de 

acordo com os quesitos apresentados à Ref.15.

 Após juntada do parecer médico, VISTAS ao IRMP.

Em seguida, façam os autos conclusos para sentença.

CUMPRA-SE com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149459 Nr: 62-46.2018.811.0028

 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: Juarez Paes Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que faço a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação de ref. 12, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129166 Nr: 3896-28.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Jesus Marques de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 CÓDIGO: 129166

DECISÃO

Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se os executados na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 64757 Nr: 185-88.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmina Pires do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher 

o excesso na execução de R$ 23.367,35 (vinte e três mil e trezentos e 

sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), bem como reconhecer o 

direito a embargada ao recebimento do 13º salário proporcional ao período 

11.03.2011 (data da citação) até 30.11.2012.Ao contador judicial para 

elaboração dos cálculos.Considerando a sucumbência recíproca, condeno 

as partes ao pagamento de 10% do valor a ser apurado pelo contador 

judicial, a título de honorários advocatícios, na proporção de 50% para 

cada parte nos termos dos artigos 85, §2º, §3º c/c 86 do CPC, sendo que 

suspendo a cobrança da embargada uma vez que a parte é beneficiária 

da justiça gratuita nos autos principais.P. I. C.Esta sentença não está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição uma vez que valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, §3º, II do CPC/2015).Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93208 Nr: 2365-09.2013.811.0028

 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: SRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odila Zorzi - OAB:8619

 Ante o exposto, com fundamento no art.487, I do CPC/2015 JULGO 

PROCEDENTE o pedido de habilitação de crédito e, nos termos do art. 642 

do CPC/2015, DETERMINO ao inventariante que sejam separados bens do 

espólio suficientes para pagamento do credor, no valor indicado, corrigido 

monetariamente. Traslade cópia desta r. sentença aos autos de inventário 

apenso.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.: 159292 Nr: 3843-76.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edir de Arruda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159292

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S.A em face de ADENIR DE SALES.

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94590 Nr: 16-96.2014.811.0028

 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: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Maria da Silva Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.61

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119670 Nr: 937-84.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Mourão, Artur Santos Neto, Luiz 

Carlos Machado Netto, Marcelo Trentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon de Freitas - 

OAB:11548/MT, Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT

 Intimar a advogada da parte autora que foi encaminhada para a Comarca 

de Limeira/SP; Cuiabá - MT e V. Grande-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84094 Nr: 2535-15.2012.811.0028

 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: Laelcio Rosa Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Manoel Cesário de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Por todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de usucapião, o que faço para declarar 

que pertence a LAERCIO ROSA BASTO o domínio do imóvel de matrícula 

3.643, situado a rua Madre Luiza Bertrand, na cidade de Poconé/MT, 

devidamente descrito e individualizado nos documentos acostados na 

inicial. 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.EXPEÇA-SE 

mandado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poconé para 

registro do domínio do imóvel usucapido em nome do polo ativo. 

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.: 114968 Nr: 2962-07.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanil Peris de Arruda, Fatima Cecilia Rodrigues, Nair 

Gonçalves de Arruda Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - 

OAB:20.517/0/MT, Eduardo Adelino Semedo Fernandes - 

OAB:20.518/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar pra no prazo legal manifestar nos autos do retorno e acórdão 

juntado na ref.43

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113082 Nr: 2422-56.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Karine Fonseca Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.37

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128116 Nr: 3418-20.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Angela Alves de Mesa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa de Paula e Silva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 CÓDIGO: 128116

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 

2018, às 14h00min.

Considerando a petição de ref. 61, expeça-se Carta Precatória para a 

Comarca de Cuiabá/MT com a finalidade de proceder à oitiva da requerida.

 Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159399 Nr: 3881-88.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159399

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou o 

indeferimento do requerimento administrativo. Neste modo, nos termos do 

art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 

485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152610 Nr: 1322-61.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Souza Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYLÁN BORGES VEADO - 

OAB:14848, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 Certifico que faço a intimação da parte requerida, acerca da juntada do 

Ofício nº 1982/2018 da Comarca de Cáceres/MT, que foi designada 

audiência de oitiva das testemunhas parao dia 17/10/2018 as 12:55 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112112 Nr: 2159-24.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETI DA SILVA, Cleoni Morigi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 88417 Nr: 1209-83.2013.811.0028

 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: Afonso Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifesatr sobre a juntada de ref. 65

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014212-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte, para querendo, apresente as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DE AMORIM FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

MARILDA DE AMORIM FERNANDES em face de TELEFONICA BRASIL S/A. 

Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em 

razão de não ter qualquer relação com a empresa requerida, que foi 

surpreendia com a negativa do cadastro em razão da referida restrição. 

Relata que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de 

R$ 110,93 (Cento e dez reais e noventa e três centavos) – contrato 

0283056860, inserida em 06/09/2016. Destaque-se ainda que em 

contestação a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que houve a 

relação contratual, esta juntou apenas telas sistêmicas visando alicerçar 

suas alegações, porem estas, por sua vez, não se prestam a comprovar 

suas alegações por se tratar de prova unilateral. Constatada a ausência 

de prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há outra 

alternativa, se não declarar a inexistência dos débitos. Aliado a inversão 

do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por 

eventuais danos causados a requerente em razão da sua negligência. 

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com 

facilidade que foi indevido lançamento do nome da requerente no cadastro 

restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que 

a anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Importa consignar que a parte Requerente possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outro apontamento posterior, como no presente 

caso, é levada em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir 

o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 110,93 (Cento e dez reais 

e noventa e três centavos) – contrato 0283056860; bem como 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome da requerente; b) CONDENAR a 

requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000181-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000181-24.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ODENIL DO CARMO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 
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realização de audiência de instrução e julgamento. 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. Passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por ODENIL DO CARMO DE SOUZA em 

face do BANCO PAN S.A. Narra a inicial que a parte requerente foi 

surpreendida com a recusa do seu cadastro em uma loja de utilidade 

doméstica da capital, em razão do seu nome estar inserido nos órgãos de 

restrição de proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 2.117,38 (dois 

mil cento e dezessete reais e trinta e oito centavos – contrato n. 

4346393946245028. Afirma a requerente que nunca teve vinculo com o 

banco ora reclamado, sendo a negativação uma tremenda ilegalidade. 

Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral. Destaque-se ainda que a 

requerida não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. 

Não juntou nenhum contrato ou proposta assinada pela pelo requerente. 

Em que pese a parte requerida ter justificado que débito original se deu 

pela utilização dos serviços de cartão de crédito do Banco Cruzeiro do 

Sul, e que após 07/2013 foi migrado para o Banco Pan, gerando o cartão 

Pan n. 4346xxxx5002. As faturas apresentadas estão bastante 

genéricas, ou seja, não tem nada que identifique o requerente, apresenta 

apenas o nome, não traz no corpo da fatura endereço, nem CPF. A 

requerente afirma de forma absoluta que não tem débito com a requerida, 

que a cobrança e a restrição são totalmente indevidas. Aliado a inversão 

do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por 

eventuais danos causados a requerente em razão da sua negligência. 

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com 

facilidade que foi indevido lançamento do nome do requerente no cadastro 

restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão. De 

outro norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente 

atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo 

necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e com a 

imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação. 

Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito de R$ 2.117,38 (dois mil cento e dezessete reais e trinta e oito 

centavos – contrato n. 4346393946245028; b) DETERMINAR a exclusão 

do nome do requerente o cadastro restritivo de órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito em discussão na presente lide, bem como para 

c) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000181-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000181-24.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ODENIL DO CARMO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. 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. Passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por ODENIL DO CARMO DE SOUZA em 

face do BANCO PAN S.A. Narra a inicial que a parte requerente foi 

surpreendida com a recusa do seu cadastro em uma loja de utilidade 

doméstica da capital, em razão do seu nome estar inserido nos órgãos de 

restrição de proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 2.117,38 (dois 

mil cento e dezessete reais e trinta e oito centavos – contrato n. 

4346393946245028. Afirma a requerente que nunca teve vinculo com o 

banco ora reclamado, sendo a negativação uma tremenda ilegalidade. 

Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral. Destaque-se ainda que a 

requerida não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. 

Não juntou nenhum contrato ou proposta assinada pela pelo requerente. 

Em que pese a parte requerida ter justificado que débito original se deu 

pela utilização dos serviços de cartão de crédito do Banco Cruzeiro do 

Sul, e que após 07/2013 foi migrado para o Banco Pan, gerando o cartão 

Pan n. 4346xxxx5002. As faturas apresentadas estão bastante 

genéricas, ou seja, não tem nada que identifique o requerente, apresenta 

apenas o nome, não traz no corpo da fatura endereço, nem CPF. A 

requerente afirma de forma absoluta que não tem débito com a requerida, 

que a cobrança e a restrição são totalmente indevidas. Aliado a inversão 

do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por 

eventuais danos causados a requerente em razão da sua negligência. 

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com 

facilidade que foi indevido lançamento do nome do requerente no cadastro 

restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão. De 

outro norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente 

atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo 

necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e com a 

imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação. 

Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito de R$ 2.117,38 (dois mil cento e dezessete reais e trinta e oito 

centavos – contrato n. 4346393946245028; b) DETERMINAR a exclusão 

do nome do requerente o cadastro restritivo de órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito em discussão na presente lide, bem como para 

c) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-03.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KACELI SILVA GAHYVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMINDO DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILDA DE ANDRADE BORGES OAB - RJ0120094A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 8449778) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010086-41.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV CIDADE ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010086-41.2011.8.11.0028 EXEQUENTE: OSMIL GONCALO DE ARRUDA 

EXECUTADO: TV CIDADE ROSA LTDA - ME Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por OSMIL GONÇALO DE ARRUDA em 

desfavor de TV CIDADE ROSA LTDA, objetivando a execução de títulos 

executivos extrajudiciais do valor total de R$ 10.804,28 (dez mil oitocentos 

e quatro reais e vinte e oito centavos). Analisando os autos, nota-se que 

não foi localizado a empresa requerida nos endereços indicados pelo 

autor. Certidão do oficial Id 8445719. Que designada audiência de 

conciliação para o dia 16/05/2017, constatou-se ausência da parte 

requerente, devidamente intimada para o ato (evento n. 11588173), não 

apresentou justificativa. ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO TIGRAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLINA CONCEICAO DE SALES E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010350-82.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SUPERMERCADO TIGRAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: NICOLINA CONCEICAO DE SALES E SILVA - ME 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por SUPERMERCADO TIGRÃO LTDA - ME em face da NICOLINA 

CONCEIÇÃO DE SALES - ME. Em síntese, sustenta a parte requerente que 

é credora do valor de R$ 15.560,19 (Quinze mil quinhentos e sessenta 

reais e dezenove centavos), oriundos de compras realizadas pela parte 

requerida em seu estabelecimento comercial, pagas com dois cheques 

que foram devolvidos pelo motivo 11 insuficiência de fundos e motivo 22 

divergência/insuficiência de assinaturas. Designada audiência de 

conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento da parte 

reclamada (Id 8512427), regularmente citada e intimado para o ato via 

oficial de justiça (Id 8512422). Deixou de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, REVEL. Nota-se nos autos que a requerida 

teve ciência da citação via oficial de justiça, para comparecer em 

audiência de conciliação, porém não compareceu ao ato, não justificou a 

ausência e nem mesmo contestou a ação, o que impõe a aplicação da 

regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o reconhecimento 

dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de 

veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, 

mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se não 

aplicasse os efeitos da revelia, tenho que restou demonstrado que a 

pretensão posta na demanda merece acolhimento. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento 

no art. 487, I do CPC, para: CONDENAR o requerido, ao pagamento no 

valor de R$ 15.560,19 (Quinze mil quinhentos e sessenta reais e 

dezenove centavos), acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir da a partir da citação válida. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011012-80.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011012-80.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA DA GUIA SOUZA 

MOURA REQUERIDO: EDITORA MUNDIAL LTDA - ME VISTOS, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c de Indenização por Dano Moral, proposta por 

MARIA DA GUIA SOUZA MOURA, em face da EDITORA MUNDIAL LTDA – 

ME. Sustenta a requerente que não possui débitos com a requerida, por 

consequência a negativação ocorreu de maneira indevida. Designada 

audiência de conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento 

da parte requerida, regularmente citada/intimada para o ato (Id 8506749). 

Extrai-se dos autos que regularmente citada/intimada para comparecer em 

audiência de conciliação, a empresa requerida não compareceu ao ato, 

nem mesmo contestou a ação, o que impõe a aplicação da regra 

processual descrita no artigo 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. Há a ressaltar que o Enunciado 99 

do FONAJE até dispõe sobre a possibilidade da apresentação posterior a 

audiência, mas para validar eventual acordo, como se vê: Enunciado 99 - 

Substitui o Enunciado 42 - O preposto que comparece sem carta de 

preposição, obriga-se a apresentá-la no prazo que for assinado, para 

validade de eventual acordo, sob as penas dos artigos 20 e 51, I, da Lei nº 

9099/1995, conforme o caso (aprovado no XIX Encontro – Aracaju/SE). 
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Logo, se não houve acordo, há que se aplicar os efeitos da revelia. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tem-se que diante das provas 

carreadas aos autos a pretensão posta na presente demanda comporta 

guarida. Quanto o pedido de reparação por danos morais, não merece 

prosperar, em razão da parte requerente, possuir outras negativações, 

uma delas anterior a anotação em análise nos presentes autos. Nesse 

particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado 

no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição anterior e legítima, posto 

que a inscrição realizada pela requerida ocorreu em 28.11.2013, 

vislumbra-se nos autos outro registro datado em 11.03.2013, meses antes 

da inserção do débito em discussão nos presentes autos, o que por si só 

já justificaria a negativa de indenização, com fundamento no enunciado de 

súmula supra citado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição 

não seja legítima, urge mencionar que passível de indenização é aquele 

dano consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado 

pelos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no 

seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos 

bem jurídicos acima mencionados, bem como, o reclamante não 

comprovou ter sofrido qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR a inexistência de débito no valor 

de R$ 950,00 – contrato 000890056/000997928, deferir o pedido de liminar 

para que a requerida providencie a exclusão do nome da requerente no 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito referente ao débito 

em discussão na presente lide. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-62.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENE GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO CASTILHO SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

LAURO PEREIRA LEITE 98018817120 (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010276-62.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOSENE GONCALINA DA 

SILVA REQUERIDO: LAURO PEREIRA LEITE 98018817120, HIAGO 

CASTILHO SANTOS RODRIGUES, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e 

indenizatória onde o Autor alega que houve a inscrição indevida de seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito em razão de negócio jurídico por 

ele não entabulado, tratando-se da utilização de seu nome para contrato 

com terceiros de forma fraudulenta. As promovidas apresentaram 

contestação, requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes 

todos os pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a condenação da dessas ao 

pagamento de indenização por danos morais como pleiteado. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da parte 

reclamada LAURO PEREIRA LEITE-ME , eis que a causa de pedir e o 

pedido em nada se relacionam com essas reclamadas, determinando a 

sua retirada do polo passivo desta lide, nos termos do art. 485, inciso VI, 

do CPC. Por outro lado, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela parte ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., uma vez que 

tal parte fora responsável pela negativação do nome da reclamante junto 

aos cadastros de proteção e restrição ao credito, momento em que 

meritoriamente, a legitimidade do débito será apreciada. Rejeito as 

preliminares arguidas pela parte promovida HIAGO CASTILHO SANTOS 

RODRIGUES, uma vez que estas se confundem com o mérito da demanda, 

razão pela qual serão analisadas em momento oportuno. Vencida as 

preliminares aduzidas, passo à análise do mérito. Resumidamente, aduz a 

parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que até então 

alegava desconhecer. Em realidade, nenhuma das partes restantes 

atribuem a culpa da negativação realizada em desfavor da parte autora a 

causas aludidas por ela, tratando-se claramente de um jogo de 

“empurra-empurra”. Contudo, ressalto que os documentos carreados pela 

parte autora, por si só, dão conta de demonstrar a veracidade de suas 

afirmações, uma vez que há nos autos prova de reconhecimento feita pelo 

reclamado Sr. HIAGO CASTILHO SANTOS RODRIGUES, quanto aos ilícitos 

perpetrados. Ora, a utilização sem consentimento de dados pessoais para 

constituição de credito é flagrante fraude, prejudicial a imagem e honra da 

parte postulante. Portanto, tanto réu como co-réu, caso em que a dívida 

contraída por aquele fora protestada por este, devem responder de forma 

solidaria pelos danos causados a parte demandante. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Ademais disso, quanto à adução da 

reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim 

a aquiescência da reclamante ao aderir a taxa instituida, tendo havido 

inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, vejo que 

apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. Ressalto também 

que a reclamada apesar das alegações deixou de acostar qualquer 

comprovante que demonstrasse a legitimidade do débito e/ou a insolvência 

da parte autora. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o 

abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de 

cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de 

uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. 

COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, minha 

relatoria, j. 30/04/2008 – grifei); AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. 

CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA 

NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS 

INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. 

BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. 
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INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA FACE AO 

DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E AOS ATOS 

LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado 

em 23/03/2006). Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a 

liminar concedida, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da parte 

LAURO PEREIRA LEITE-ME para EXCLUI-LA do polo passivo desta 

demanda, REJEITO as preliminares de mérito arguidas, bem como JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO 

na forma solidária as reclamadas Sr. HIAGO CASTILHO SANTOS 

RODRIGUES e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ) bem como 

DECLARO a inexistência do débito em tela. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019415-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA HELENA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019415-04.2016.8.11.0028. REQUERENTE: AUXILIADORA HELENA DE 

AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Designada audiência de conciliação 

para o dia 28/08/2017, constatou-se ausência da parte requerente, 

embora intimada para o ato através de seu advogado. A parte reclamada 

requer a extinção do processo. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO 

dos autos sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-22.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010505-22.2015.8.11.0028. REQUERENTE: JOVANIL GONCALO DE 

CAMPOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE POCONE VISTOS, Dispenso o 

relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o 

Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 10145139. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 10145139, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010859-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DE PAULA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010859-76.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CASSIO ROBERTO DE PAULA 

CORREIA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME VISTOS, 

Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com 

o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 10399392. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 10399392, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018688-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO FERREIRA MENDES (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 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018688-45.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ANILDO FERREIRA MENDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Designada audiência de conciliação para o dia 25/09/2017, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora intimada para o ato 

através de seu advogado. A parte reclamada requer a extinção do 

processo. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO dos autos sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019149-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019149-17.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CARLOS CESAR CONCEICAO 

DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA VISTOS, Dispenso 

o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o 

Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 13237108. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 13237108, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012011-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNY NADIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012011-96.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JEANNY NADIA RIBEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Designada audiência de conciliação 

para o dia 14/11/2017, constatou-se ausência da parte requerente, 

embora intimada para o ato através de seu advogado. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 55037 Nr: 441-65.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de 

Créd Rural dos Estado de MT/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lucio Franco Pedrosa 

- OAB:5746/MT

 Vistos em correição,

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95.

 Fundamento e decido

Da preliminar de ilegitimidade passiva da contestante

A requerida alega que e parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o 

requerente era cooperado da CORRPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL, que era uma de suas cooperativas singulares, localizada na 

cidade de Poconé/MT.

 Porém a preliminar não deve ser acolhida em razão da Sicoob Central ser 

a Cooperativa Central responsáveis pela associações e fiscalização das 

cooperativas singulares.

 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA que move ANTONIO GABRIEL DA 

SILVA que move em face de SICOOB CENTRAL – MT/MS, objetivando o 

resgate do valor de R$ 4.322,00 (quatro mil reais e trezentos e vinte e dois 

reais), que seria saldo de sua conta corrente, não resgatado, sendo que a 

requerida entrou em liquidação e fechou as portas.

Da analise dos autos, bem como dos documentos que a instruem, verifico 

que o direito não milita em favor da parte requerente. Em que pese os 

fatos narrados na exordial, o requerente deixou de juntar aos autos 

documentos essenciais que comprovem suas alegações, quais sejam 

extrato bancário ou qualquer outro documento que comprove que 

realmente havia saldo em sua conta corrente/poupança.

Assim tenho que o requerente não logrou êxito em demonstrar os fatos 

constitutivos do seu direito, conforme preconiza art. 373 do Código de 

Processo civil – CPC

 Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

(...).

Não se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Requerente.

ISTO POSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na 

exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC/2015.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95.

Sentença publicada no Apolo.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 672 de 740



art. 40 da lei 9.099/95.

Viviany Cecilia Assis Dias

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 39329 Nr: 3260-43.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Damião Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Site Poconet.com.br

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95).Sentença Publicada no APOLO.Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza Leiga VISTOS,Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta.P.I.C.Expeça-se o 

necessário.Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50430 Nr: 2603-67.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Aparecido Zulli ME

Ademir Aparecido Zulli ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Omena Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Aguarde-se sentença dos embargos de terceiro em apenso, código 

53443.

Após, conclusos para análise do pedido de adjudicação dos bens 

penhorados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 39346 Nr: 3261-28.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Site Poconet.com.br

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95).Sentença Publicada no APOLO.Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza Leiga VISTOS,Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta.P.I.C.Expeça-se o 

necessário.Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20163 Nr: 827-65.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 25/02/2016 (fl. 70), data do 

requerimento administrativo – DER.Quanto à atualização monetária, na 

linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE 

(sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices 

aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 

da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o 

benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se 

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015.Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19451 Nr: 3101-36.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elza Pinheiro Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada (carga em 

13/12/2017 e devolução em 23/01/2018 - conforme consta no sistema 

Apllo) para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias 

(art.1010, §1º, CPC) e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18911 Nr: 2734-12.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento do benefício assistencial de Amparo Social a Pessoa 

Portadora de Deficiência - LOAS, no valor de um salário mínimo, em favor 

da parte requerente, desde 12.05.2009 (data do indeferimento 

administrativo - fl. 26), observada a prescrição quinquenal.Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de poupança 

(artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20142 Nr: 806-89.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Martins Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Condeno a autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46438 Nr: 2245-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Vicente Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Intime-se a parte apelada para apresentar as contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46438 Nr: 2245-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Vicente Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para apresentar as contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, 

§3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93773 Nr: 11414-39.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE MATOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora 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 a citação do réu , devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário.Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71384 Nr: 4099-91.2016.811.0059

 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: PGSC, LGSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A - MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que em contato telefônico com o 

Dr. Pedro Ricardo Gomes Pimenta – OAB/MT 20613-A, através do telefone 

66-98426-6681, procedi a sua intimação acerca da sua nomeação para o 

patrocínio da defesa da requerida, o qual aceitou o encargo, ficando 

ciente do prazo para apresentação da defesa, razão pelo qual procedo , 

nesta oportunidade, o seu cadastro junto ao sistema apolo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93773 Nr: 11414-39.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE MATOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora 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 
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salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu , devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário.Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84901 Nr: 6054-26.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAFÁ PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A - MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que em contato telefônico com o 

Dr. Pedro Ricardo Gomes Pimenta – OAB/MT 20613-A, através do telefone 

66-98426-6681, procedi a sua intimação acerca da sua nomeação para o 

patrocínio da defesa da requerida, o qual aceitou o encargo, ficando 

ciente do prazo para apresentação da defesa, razão pelo qual procedo , 

nesta oportunidade, o seu cadastro junto ao sistema apolo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49083 Nr: 4795-35.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRASCOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT

 Aqui se tem ação de reintegração de posse com pedido liminar, proposta 

por EMBRASCOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE 

CANABRAVA DO NORTE/MT.

Após a prolação de sentença, o requerente apresentou embargos de 

declaração, aduzindo que a sentença foi omissa a não estabelecer ao réu 

o ônus de pagamento de custas e despesas processuais.

Certidão de tempestividade contida à folha 55.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, esclarece-se que um dos objetivos dos embargos de 

declaração é sanar a omissão de um ponto contido na determinação 

judicial, ressalta-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, também se tornou expressamente prevista a admissibilidade de 

embargos com efeitos infringentes, com o fito de corrigir desacertos.

Não é necessário fazer um esforço hercúleo para se constatar que o 

recurso manejado merece acolhimento, posto que em razão do princípio da 

causalidade, o mesmo que embasou a condenação do demandado ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, imperiosa a condenação do 

requerido, também, ao pagamento de custas e despesas processuais.

Frise-se que, apesar do feito ter sido extinto sem pronunciamento quanto 

ao mérito da demanda, o requerido, com sua conduta, ensejou à 

propositura da demanda, o que lhe impõe a obrigação em arcar com o 

ônus pela adoção de tal medida.

Nesta esteira, conheço dos presentes embargos, porquanto tempestivos, 

e JULGO-OS PROCEDENTES, nos termos expostos na fundamentação, 

para o fim de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 1º de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53047 Nr: 2590-96.2014.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Peres de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almirante Fernandes Xavier, Celiamar Rosa de 

Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Vieira - 

OAB:18.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187-A- MT

 Autos nº 2590-96.2014.811.0049 (Código: 53047)

Aqui se tem ação monitória ajuizada por Cicero Peres de Souza em 

desfavor de Almirante Fernandes Xavier e Celiamar Rosa de Ávila.

Devidamente citada a parte Celiamar opôs embargos à monitória.

Certidão de intempestividade contida na folha 65.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não conheço os embargos manejados, em razão da sua intempestividade.

Dessa forma, em razão da notícia nos autos acerca do falecimento do 

primeiro requerido, suspendo o processo e determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a regularização 

do polo passivo da demanda, indicando as pessoas que devem substituir 

o devedor, quanto à sua responsabilidade pelo suposto débito, já que 

quem responde pelo pagamento da dívida, em primeiro momento, é a 

herança do falecido e somente com a demonstração de que os bens 

herdados têm força suficiente para arcar com a dívida é que os herdeiros 

poderão responder, cada qual em proporção da parte que na herança lhe 

coube.

Cumprida a diligência supra, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 01 de agosto de 2018.

Marcos André Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46427 Nr: 2234-38.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Mulari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930

 A parte ré requereu os benefícios da gratuidade judiciária alegando estar 

passando por dificuldades financeiras. No entanto, o requerido ostenta a 

qualidade de produtor rural.Assim, para que se possa aferir a 

necessidade de concessão da gratuidade judiciária, fixo prazo de 30 

(trinta) dias para que a parte apresente:a) o inteiro teor das duas últimas 

declarações de Imposto de Renda;b) certidões dos cartórios de registro 

de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em nome do 

requerente;c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou 

não de veículos em nome do requerente;d) certidão do órgão competente 

que demonstre a existência ou não de gado em nome do 

requerente.Registro que, caso nada seja dito ou caso não seja 

demonstrada nos autos a dificuldade financeira enfrentada, o pedido 

poderá ser indeferido.Oficie-se ao IBAMA requisitando a cópia do 

procedimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias.Cumpridas as 

diligências supra, volvam os autos conclusos para análise do pedido de 

produção de provas.Intime-se. Cumpra-se.Porto Alegre do Norte/MT, 01 de 

agosto de 2018.Marcos André SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 20157 Nr: 821-58.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno a autora a pagar ao réu honorários 

advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, em 

virtude da gratuidade judiciária concedida à requerente.Condeno, ainda, a 

requerente a arcar com as custas e despesas processuais, cuja 

cobrança também permanecerá suspensa, consoante elucidado 

alhures.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Porto Alegre do Norte/MT, 01 

de agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50637 Nr: 541-82.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Pereira de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Vilela - 

OAB:GO18969

 Diante do exposto, julgo totalmente improcedentes os Embargos à 

Execução, resolvendo o mérito da demanda.Condeno a embargante ao 

pagamento de honorários em favor da embargada, no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.Intimem-se.Porto Alegre do 

Norte/MT, 01 de agosto de 2018.Marcos André SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 17135 Nr: 978-65.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Advaldo Pereira Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE em todos 

os seus termos e, via de consequência, determino que se intime a 

exequente para que, em 30 (trinta) dias úteis, se manifeste objetivamente 

quanto ao prosseguimento do feito.Frise-se que, decorrido sem 

manifestação o prazo supra, os autos serão remetidos ao arquivo 

provisório, sujeitando-os aos efeitos previstos no artigo 40 da Lei 

6.830/1980, independentemente de nova intimação da Fazenda 

Pública.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 

01 de agosto de 2018.Marcos André SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41027 Nr: 754-59.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo Alves da Silva, Leni Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 754-59.2012.811.0059 (código: 41027)

Aldo Alves da Silva e Leni Pereira da Silva ingressaram com a presente 

ação de usucapião em face de Agropecuária Barra do Garças S/A.

Compulsando os autos, verifica-se que a citação da parte ré se deu por 

meio de carta com Aviso de Recebimento.

No entanto é imprescindível que a citação seja pessoal, em consonância 

com a súmula 263 do STF.

Desse modo, expeça-se carta precatória com a finalidade de citação da 

parte ré, no endereço indicado pelos autores na petição contida na folha 

98.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra as 

diligências requeridas pela Fazenda Pública Estadual, por meio da petição 

contida nas folhas 124/127, sob pena de extinção do feito sem resolução 

de mérito.

Após, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 01 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40791 Nr: 513-85.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anameres Glória de Brito, Manoel Cícero Gomes 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 513-85.2012.811.0059 (código: 40791)

Anameres Glória de Brito e Manoel Cicero Gomes Ferreira ingressaram 

com a presente ação de usucapião em face de Agropecuária Barra do 

Garças S/A.

Compulsando os autos, verifica-se que a citação da parte ré se deu por 

meio de carta com Aviso de Recebimento.

No entanto é imprescindível que a citação seja pessoal, em consonância 

com a súmula 263 do STF.

Desse modo, expeça-se carta precatória com a finalidade de citação da 

parte ré, no endereço indicado pelos autores na petição contida na folha 

113.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra as 

diligências requeridas pela Fazenda Pública Estadual, por meio da petição 

contida nas folhas 168/169, sob pena de extinção do feito sem resolução 

de mérito.

Após, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 01 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16381 Nr: 343-84.2010.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto José Ferleti, vulgo "Galego", Marilde Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropastoril Vitória do Araguaia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 343-84.2010.811.0059 (código: 16381)

Adauto José Ferleti e Marilde Pereira ingressaram com a presente ação de 

usucapião em face de Agropastoril Vitória do Araguaia.

Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento não se 

tem notícias acerca da citação da parte ré e dos confinantes.

Desse modo, expeça-se carta precatória com a finalidade de citação da 

parte ré, no endereço indicado pelos autores na petição inicial e 

expeça-se mandado de citação dos confinantes.

Após, intime-se a União por meio da Advocacia Geral da União, com 

remessa dos autos, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste 
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interesse no feito.

Após, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 01 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20095 Nr: 759-18.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Orleans Lopes Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da parte autora à 

aposentadoria por invalidez e, em consequência, para condenar o réu ao 

pagamento do benefício no valor de 01 (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 a 

partir da citação, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário.Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em se tratando de benefícios previdenciários 

concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao 

índice IPCA-15, incidido desde o vencimento de cada parcela.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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14789 Nr: 1256-03.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Abreu de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cícero Pinto - 

OAB:124.961 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1256-03.2009.811.0059 (Código: 14789)

Nestes autos, a parte requerida opôs Embargos de Declaração em face da 

decisão prolatada às folhas 149/150.

Disse que houve omissão na referida decisão, tendo em vista que não 

houve menção quanto ao parecer técnico apresentado pela autarquia que 

relata que a diferença entre os valores decorreu da aplicação da Lei 

11.960/2009 e do não abatimento das parcelas recebidas a título de 

benefício assistencial, recebidos a partir de 21.11.2011.

 Decido.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados de plano.

Isso porque a suposta omissão apontada pelo embargante não existe, 

tendo em vista que a referida matéria não foi levantada quando da 

interposição de impugnação à execução.

Destarte, invocar uma nova tese defensiva em razões recursais, consiste 

em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, 

devendo, eventualmente, ser discutida em recurso próprio.

 Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração.

Intimem-se as partes.

Porto Alegre do Norte (MT), 01 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41409 Nr: 602-51.2006.811.0049

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saenge Engenharia de Saneamento e Edificações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Alves do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Vale Leite - 

OAB:4741 - DF

 Autos n. 602-51.2006.811.0059 (código: 41409)

Intime-se a parte autora para comprovar nos autos o recolhimento do valor 

dos honorários do perito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da produção da prova pretendida.

Às providências.

Porto Alegre do Norte (MT), 01 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44579 Nr: 510-96.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claidir Bauer Grubler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAT ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5959 MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - OAB:11.363

 De proêmio, no que se refere à prova emprestada, cumpre ressaltar suas 

salutares vantagens ao processo, mormente porquanto a determinação, in 

casu, de realização de nova perícia médica judicial implicaria em maior 

morosidade ao andamento do feito, além da criação de dispêndios aos 

litigantes.Alia-se a isso o fato de que o exame pericial realizado nos autos 

de código 44741 teve por escopo aferir eventual situação de invalidez da 

requerente e, sendo constatado, seu grau e extensão, assim como 

objetiva-se elucidar nestes autos.Assim, a medida pleiteada mostra-se 

plenamente cabível ao caso em exame, razão pela qual determino à 

Secretaria Judicial que traslade cópia do laudo pericial acostado em 

20/09/2017 nos autos de código 44741.Apesar disso, após o aporte do 

laudo pericial à estes autos, abra-se vistas ao requerido para que, em 15 

(quinze) dias, se manifeste objetivamente a seu respeito, devendo elucidar 

se os quesitos respondidos foram conclusivos, devendo, ainda, justificar 

se remanesce a pretensão de produção de prova pericial, consistente na 

realização de nova perícia.De outro vértice, defiro a produção de prova 

testemunhal, conforme requerido pelas partes, frisando que o rol deverá 

ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, 

nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão 

independente de intimação e aquelas que exigirão a diligência 

intimatória.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.Intimem-se as partes por intermédio de seus advogados 

constituídos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Porto Alegre do 

Norte/MT, 20 de julho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18927 Nr: 2750-63.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Ramos Poltraniere

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ANTONIO SOUZA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda e, na 

sequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.Finalmente, determino à 

Secretaria Judicial que solicite, independente de cumprimento, a devolução 

da Carta Precatória expedida à Comarca de Cuiabá/MT.Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios.Publique-se . 

Registre-se. Intime-se.Porto Alegre do Norte/MT, 1º de agosto de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6339 Nr: 559-21.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, mormente a manifestação externada pelo 

Departamento de Depósitos Judiciais deste Estado, imbricada à folha 168, 

verifica-se que decorreram mais de 02 (dois) anos desde a requisição de 

pequeno valor formulado ao TRF 1ª Região, sem que a parte autora tenha 

promovido o levantamento do montante indicado à folha 148.

Nesta senda, determino à Secretaria Judicial que se expeça nova RPV 

referente aos valores pendentes de recebimento pela requerente e, desde 

já determino que, sobrevindo aos autos a informação do depósito, 

remetam-se os autos ao requerido para que, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis, manifeste-se quanto à expedição de alvará judicial, 

consoante estabelece o Provimento 68/2018, do Conselho Nacional de 

Justiça.

Após, apresentada manifestação ou decorrido in albis o prazo suso, 

tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6253 Nr: 502-03.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana José das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 502-03.2005.811.0059 (Código 6253)

Com o retorno dos autos da 2ª Instância, a parte autora apresentou pedido 

de cumprimento de sentença, bem como a respectiva memória de cálculos.

Instado a se manifestar, o executado apresentou impugnação ao memorial 

apresentado.

Após, este Juízo conheceu e proveu os embargos à execução, para o fim 

de excluir dos cálculos as astreintes outrora arbitradas.

 Por conseguinte, a exequente opôs embargos de declaração em face do 

decisum, aduzindo ser válida a aplicação e cobrança de multa diária fixada 

liminarmente.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, mostra-se cristalina a pretensão protelatória da 

autora, visto que, sem a apresentação de novas razões, visa rediscutir 

matéria amplamente debatida e decidida nestes autos.

Constata-se, ainda, que se socorreu da via inadequada para impugnação 

à decisão terminativa proferida às folhas 137/139.

Desse modo, sem maiores digressões, NÃO CONHEÇO dos embargos 

declaratórios aviados.

No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarada, 

expedindo-se os competentes RPV’s dos valores devidos ao exequente.

Porto Alegre do Norte/MT, 1º de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103695 Nr: 4690-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Lopes Lobato, Eduardo Ferreira do 

Nascimento, Rogerio Dias Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATEUS LOPES LOBATO, Cpf: 

00418624143, Rg: 27358062, Filiação: Vania Lopes Lobato e Sergio 

Pereira Lobato, data de nascimento: 14/01/1999, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-MT, solteiro(a), tecico de refrigeração de motores, 

Telefone (66) 99904-4731. 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: 1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, 

no dia 18 de abril de 2018, por volta das 22h00, na residência localizada 

na Rua MN 02, nº 375, setor Morada Nova, Confresa/MT, nesta comarca, 

os denunciados EDUARDO e ROGÉRIO, agindo em concurso e unidade de 

propósitos entre si e com o adolescente Maxuel Peres da Silva (fls. 123), 

por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, 

mataram DIEGO SOUSA DA SILVA, desferindo-lhe golpes com objeto 

contundente na cabeça e golpes de faca na região do tórax e abdômen, 

provocando as lesões retratadas no laudo de exame necroscópico 

(anexo), as quais foram a causa da morte da vítima. 2. Na mesma data 

antes aludida, na Rua Morada Nova, a 400 metros do local descrito no item 

1, setor Morada Nova, na cidade de Confresa, nesta comarca, os 

denunciados EDUARDO, ROGÉRIO e MATHEUS, agindo em concurso e 

unidade de propósitos entre si e com os adolescentes Sebastião Júnior 

Silva Martins, Maxuel Peres da Silva e Katelin Oliveira Pires, ocultaram o 

cadáver de DIEGO SOUSA DA SILVA. (...) 4. Por fim, assim agindo, os 

denunciados facilitaram a corrupção dos adolescentes acima referidos, 

com eles praticando infração penal. Com relação a Maxuel Peres da Silva, 

a infração está incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072/90. Então, 

EDUARDO ligou para MATHEUS, o qual foi ao local e emprestou sua 

motocicleta para ROGÉRIO e o adolescente Maxuel ocultarem o corpo em 

um terreno baldio, envolto da forma acima referida. (...) Ante o exposto, o 

Ministério Público denuncia: MATHEUS LOPES LOBATO como incurso no 

artigo 211 do Código Penal e por três vezes no artigo 244-B da Lei 

8.069/90 (item 2), na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

 Despacho: Defiro o pedido ministerial retro (ref. 42).Assim sendo, cite-se 

o acusado Eduardo Ferreira por edital, nos termos do art. 361 do Código 

de Processo Penal.Por fim, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Primavera do Leste/MT a fim de citar o acusado Mateus Lopes, 

atentando-se, todavia, ao endereço fornecido pela representante 

ministerial. Desde já, autorizo a citação do referido acusado por edital, 

caso não seja encontrado no endereço cedido.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexsandro Carvalho, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 02 de agosto de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54309 Nr: 3604-18.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Moura Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 DECISÃO

Defiro o pedido ministerial. Expeçam-se cartas precatórias conforme 

requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58638 Nr: 2552-50.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio José Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Considerando que não foram expedidos documentos necessários para 

intimação das testemunhas de defesas, redesigno audiência de intrunção 

e julgamento para o dia 28 de Novembro de 2018, às 14h30min (horário 

oficial de MT).

 Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas Edson Martins de 

Souza, Maurizan Rodrigues de Oliveira, Luiz Elias Serafim e Mario Pedro 

Kunkel. Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65451 Nr: 1501-67.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziano Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Considerando a decisão proferida, a qual se encontrada juntada na 

referência 170, resta prejudicado o pedido do Ministério Público.

Ciência ao Ministério Público, após, aguardem-se os autos conclusos em 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75131 Nr: 5763-60.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto José Ferleti, vulgo "Galego", Silvino 

Mariano Neto, vulgo "Paraíba"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT, Juscileny 

Siqueira Campos Ferlete - OAB:6404/MT, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 Autos nº. 5763-60.2016.811.0059 (Código 75131)

Considerando o teor da certidão contida na referência 259, DETERMINO a 

remessa dos autos à Defensoria Pública para que realize as pretensões 

defensivas do réu SILVINO MARIANO NETO.

Cumpre-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 02 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81671 Nr: 3981-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiele Martins da Silva, Maicon dos Santos, 

vulgo "Marquinho", Raiana Thais Silva Alarcon, Evair Pereira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, Luiz Octavio Moraes Martins - 

OAB:43809/GO, MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913 -B, Raphael 

Prajnatara Balbino da Silva - OAB:20340/MT, SAMUEL GOMES 

MACHADO DE SOUZA - OAB:23379/O, TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 Autos de nº. 3981-81.2018.811.0059 (código 81671)

Considerando o retorno da Carta Precatória, na qual exsurge a informação 

de que a vítima não mais reside no endereço constante nos autos, 

DETERMINO imediata remessa dos autos ao Ministério Público para ciência 

e manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Porto Alegre do Norte (MT), 02 de agosto de 2018.

 Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11626 Nr: 260-39.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliton Pereira Fernandes, vulgo "Liton"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELITON PEREIRA FERNANDES, VULGO 

"LITON", Rg: 1184173-7, Filiação: Francisco Fernandes dos Santos e 

Esmeralda Pereira Vasconcelos, data de nascimento: 23/07/1974, 

brasileiro(a), natural de Ribeirão Cascalheira-MT, casado(a), lavrador. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em Correição, conforme Ofício nº 80/2017 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.Certifique-se quanto ao cumprimento da 

carta precatória de citação para a Comarca de Trindade-Go.Caso 

negativo, cite-se o acusado, por edital, nos termos do artigo 361, do 

CPP.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, Maykon de Lima Bessa, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 29 de janeiro de 2018

Maykon de Lima Bessa Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36628 Nr: 1875-72.2017.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Hileshain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO HILESHAIN, Cpf: 50361430191, 

Rg: 755895, Filiação: Frangolino Hileshain e Maria Lidia Mello Hileshain, 

data de nascimento: 30/05/1962, brasileiro(a), natural de Alecrim-RS, 

casado(a), motorista escolar, Telefone 66-8408-6078. atualmente em local 

incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de INQUÉRITO 

POLICIAL, registrados sob nº 1875-72.2017.811.0019, Código 36628 e 

instaurado em face de PEDRO HILESHAIN.SENTENÇACuida-se de Inquérito 

Policial instaurado em face de PEDRO HILESHAIN, brasileiro, casado, 

motorista, filho de Maria Lidia Mello Hileshain e Frangolino Hileshain, 

residente no Distrito Novo Paraná, nesta cidade e comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, como incurso nas sanções do(s) artigo(s). 140, caput, do 

Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) e 147, 

caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), 

com aplicação da Lei n. 9.099/1995. Relatório dispensado nos termos do 

Art. 81, §3º, da Lei 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃO2.1 – DO CRIME DE 

INJÚRIAInicialmente, saliento que o delito previsto no art. 140, do caput, do 

Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), somente 

se procede mediante queixa, à luz do que dispõe o art. 145, da mesma 

compilação.A propósito, “salvo disposição expressa em contrário, o 

ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce 

dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber 

quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do 

dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia” – CP, art. 

103.No caso dos autos, verifico que a ofendida Lizanea dos Santos tomou 

ciência acerca da autora do crime de injuria em 19/09/2014, conforme se 

extrai do termo de fl. 06.Portando, considerando que entre o termo inicial e 

até a presente data não houve a interposição da queixa-crime, sobretudo 

quando analisado os extratos anexos das pesquisas realizadas nos 

sistemas (SIAP e APOLO), verifico que operou-se, portanto, o instituto da 

decadência.Decaído o direito de queixa, deve a punibilidade ser extinta na 

forma do art. 107, IV do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

Dezembro de 1940).2.2 – DO CRIME DE AMEAÇAO fato típico sob o qual 

recai ao increpado é o disposto no art. 147, caput, do Código Penal 

(Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), cuja pena máxima é de 

06 (seis) meses de detenção.Cabe inicialmente verificar a possível 

ocorrência da prescrição por ser matéria de ordem pública (art. 61 do 

CPP) e, em decorrência do lapso temporal do trâmite processual. A 

prescrição é a perda do direito de punir do Estado em virtude de não ter 

sido exercido dentro do prazo legal, ou seja, diante da inércia do Estado, 

ocorre a extinção da punibilidade. No presente caso, por estar se 

analisando o período compreendido entre a data da consumação do crime 

(em regra) e, antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, será verificada a prescrição da pretensão punitiva (art. 109 

do CP).Nesse sentido, deve-se atentar que a prescrição deve ser 

analisada em relação a cada delito isoladamente, de sorte que, caso haja 

eventual concurso de crimes, a soma ou o aumento das penas não serão 

considerados para o cálculo do prazo prescricional (art. 119 do CP e 

Súmula 497 STF). Outrossim, na prescrição da pretensão punitiva, em 

especial da prescrição em abstrato, deve-se levar em atenção o termo 

inicial da contagem (em regra a consumação do delito), bem como os fatos 

interruptivos (Art. 117 do CP) e a pena abstrata prevista com os 

respectivos prazos (art. 109 do CP). Trazendo as informações e 

regramentos ao presente caso, passa-se a análise quanto à prescrição 

da pretensão punitiva propriamente dita, ou em abstrato, do delito narrado 

na inicial.Quanto ao delito narrado, foi prevista uma pena máxima abstrata 

06 (seis) meses de detenção, levando-se o prazo prescricional para 3 

(três) anos, nos moldes do Artigo 109, VI, do CP. No presente caso, 

tomando-se que o marco inicial é da consumação do crime que se deu em 

19/09/2014 e, até a presente data (02/07/2018) não houve quaisquer 

causas interruptivas da prescrição (art. 117 do CP), ou seja, 

transcorrendo um prazo superior aos 3 (três) anos (prazo prescricional 

aplicável na espécie), tem-se que houve a ocorrência da prescrição 

punitiva estatal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do 

delito insculpido no art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de Dezembro de 1940) em favor do increpado, nos termos do Artigo 

107, IV, do Código Penal. 3. DISPOSITIVOIsto posto, considerando que em 

relação às infrações previstas nos arts. 140, caput, do Código Penal 

(Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) e 147, caput, do 

Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) ocorreu o 

advento da decadência e prescrição da pretensão punitiva do Estado, 

respectivamente, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 103 

e art. 109, inciso VI, do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto 

no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em 

consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do 

autor do fato PEDRO HILESHAIN, pelo advento da decadência e prescrição 

da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos 

e legais efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de multa quando for 

alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela 

prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 

14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não haja defensor 

nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tania Andrade 

Guimarães, digitei.

Porto dos Gaúchos, 01 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35192 Nr: 1210-56.2017.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedir Bonfim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEDIR BONFIM DOS SANTOS, Cpf: 

52708772953, Rg: 3837635-7, Filiação: Florentina Bonfim dos Santos, data 

de nascimento: 12/08/1964, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, 

casado(a), pecuarista, Telefone 66984374912. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto no 

art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro 

de 1940) ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109, inciso VI, 

do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do 

citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o 

parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do autor do fato NEDIR 

BONFIM DOS SANTOS, pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva 

do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.É de 

se ressaltar, ainda, que a pena de multa quando for alternativa ou 

cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela prescrição no 

mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 14, 

II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não haja defensor 

nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.
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Porto dos Gaúchos, 02 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32677 Nr: 31-87.2017.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO ALVES DE LIMA, Cpf: 

03464468135, Rg: 21294500, Filiação: Izelda Gastaldi de Lima e Raimundo 

Alves de Lima, data de nascimento: 19/08/1986, brasileiro(a), natural de 

Porto dos Gaúchos-MT, solteiro(a), pecuarista, Telefone 6684126572. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de INQUÉRITO 

POLICIAL, registrados sob nº 31-87.2017.811.0019, Código 32677 e 

instaurado em face de REINALDO ALVES DE LIMA.SENTENÇACuida-se de 

Inquérito Policial instaurado em face de REINALDO ALVES DE LIMA, 

brasileiro, solteiro, pecuarista, portador do RG nº. 21294500 SSP/MT, CPF 

de nº 034.644.681-35, natural de Juara/MT, nascido aos 19/08/1986 (com 

30 anos na época dos fatos), filho de Raimundo Alves de Lima e Izabel 

Gastaldi de Lima, residente na Avenida Mato Grosso, n. 1007, Bairro 

Centro, nesta cidade e comarca de Porto dos Gaúchos/MT, como incurso 

nas sanções do(s) artigo(s). 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 

2.848, de 7 de Dezembro de 1940) e art. 21, caput, do Decreto-Lei 

no3.688, de 3 de Outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), com 

aplicação da Lei n. 11.340/06. Relatório dispensado nos termos do Art. 81, 

§3º, da Lei 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃOOs fatos típicos sob os quais 

recaem ao increpado são os dispostos nos arts. 147, caput, do Código 

Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) e art. 21, caput, 

do Decreto-Lei no3.688, de 3 de Outubro de 1941 (Lei das Contravenções 

Penais), cujas penas máximas são de 06 (seis) meses de detenção e 03 

(três) meses de prisão simples, respectivamente.Cabe inicialmente 

verificar a possível ocorrência da prescrição por ser matéria de ordem 

pública (art. 61 do CPP) e, em decorrência do lapso temporal do trâmite 

processual. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado em 

virtude de não ter sido exercido dentro do prazo legal, ou seja, diante da 

inércia do Estado, ocorre a extinção da punibilidade. No presente caso, 

por estar se analisando o período compreendido entre a data da 

consumação da infração penal (em regra) e, antes do trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória, será verificada a prescrição da 

pretensão punitiva (art. 109 do CP).Nesse sentido, deve-se atentar que a 

prescrição deve ser analisada em relação a cada infração isoladamente, 

de sorte que, caso haja eventual concurso de infrações penais, a soma 

ou o aumento das penas não serão considerados para o cálculo do prazo 

prescricional (art. 119 do CP e Súmula 497 STF). Outrossim, na prescrição 

da pretensão punitiva, em especial da prescrição em abstrato, deve-se 

levar em atenção o termo inicial da contagem (em regra a consumação da 

infração), bem como os fatos interruptivos (Art. 117 do CP) e a pena 

abstrata prevista com os respectivos prazos (art. 109 do CP). Trazendo 

as informações e regramentos ao presente caso, passa-se a análise 

quanto à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ou em 

abstrato, das infrações narradas na inicial.Quanto às infrações penais 

narradas, foram previstas uma pena máxima abstrata de 06 (seis) meses 

de detenção e 03 (três) meses de prisão simples, respectivamente, 

levando-se o prazo prescricional para 3 (três) anos, nos moldes do Artigo 

109, VI, do CP. No presente caso, tomando-se que o marco inicial é da 

consumação da infração penal que se deu em 27/02/2014 e, até a 

presente data (02/07/2018) não houve quaisquer causas interruptivas da 

prescrição (art. 117 do CP), ou seja, transcorrendo um prazo superior aos 

3 (três) anos (prazo prescricional aplicável na espécie), tem-se que houve 

a ocorrência da prescrição punitiva estatal, devendo ser reconhecida a 

extinção da punibilidade das infrações penais insculpidas nos arts. 147, 

caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) 

e art. 21, caput, do Decreto-Lei no3.688, de 3 de Outubro de 1941 (Lei das 

Contravenções Penais) em favor do increpado, nos termos do Artigo 107, 

IV, do Código Penal.3. DISPOSITIVOIsto posto, considerando que em 

relação à infração prevista no art. 21, caput, do Decreto-Lei no3.688, de 3 

de Outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais) ocorreu o advento da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais 

ocorrências ao disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal pátrio, e 

com fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, 

DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, a 

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do autor do fato REINALDO ALVES DE LIMA, 

pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que 

esta produza seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a 

pena de multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou 

aplicada é atingida pela prescrição no mesmo prazo estabelecido para a 

pena privativa – CP, art. 14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da 

presente sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito 

(artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não 

haja defensor nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.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.Porto dos 

Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto 

emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tania Andrade 

Guimarães, digitei.

Porto dos Gaúchos, 02 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13591 Nr: 71-45.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Carlos Zolin, Sandra Aparecida Fernandes Zolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Santa Cruz Ltda, Olavo Demari 

Webber, Roberto Octaviani, Luiz Pereira da Costa, João Ajackson Carmo 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Alves Mattos - 

OAB:12097-B/MT, João Carneiro Barros Neto - OAB:15216/MT, 

Marcelo Fraga de Mello - OAB:8166-B, Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6116-B, Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Certifico que os autores procederam o depósito de 50% (cinquenta) por 

cento dos honorarios da perita, fls. 277 e 282.

 Certifico mais, que as partes apresentaram seus quesitos e indicaram 

assistentes técnicos, conforme fls. 271, 272/273 e 274/275;

 Por fim, procedo a Intimação da Srª. Perita, para indicar data e hora, para 

inicio dos trabalhos, para que as partes possam notificar seus assistentes 

técnicos, para acompanhar a perícia.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41688 Nr: 1094-16.2018.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Pires Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLITON PIRES GUEDES, Rg: 

15894711, Filiação: Lucimar Pires de Barros e João dos Santos Guedes, 

data de nascimento: 20/04/1983, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 6684111980. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto no 

art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro 

de 1940) ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109, inciso VI, 

do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do 

citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o 

parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do autor do fato 

WELLITON PIRES GUEDES, pelo advento da Prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais 

efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de multa quando for 

alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela 

prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 

14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não haja defensor 

nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 02 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23351 Nr: 940-37.2014.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Macedo Ramires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIRO MACEDO RAMIRES, Cpf: 

01713328143, Rg: 1638007-0, Filiação: Margarida de Macedo Ramires e 

José Ramires, data de nascimento: 07/07/1983, brasileiro(a), natural de 

Porto dos Gaúchos-MT, casado(a), comerciário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto no 

art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro 

de 1940) ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109, inciso VI, 

do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do 

citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o 

parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do autor do fato JAIRO 

MACEDO RAMIRES, pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.É de se 

ressaltar, ainda, que a pena de multa quando for alternativa ou 

cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela prescrição no 

mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 14, 

II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não haja defensor 

nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 02 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31337 Nr: 1743-49.2016.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FREDERICO PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

75717174187, Rg: 2439957-4, Filiação: Elias de Souza Fernandes e 

Sebastiana do Rosário Pereira de Jesus, data de nascimento: 13/12/1991, 

brasileiro(a), natural de Malacacheta-MG, convivente, serviços gerais, 

Telefone 66-98459-2283. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação às infrações previstas 

nos arts. 140, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

Dezembro de 1940) e art. 21, caput, do Decreto-Lei no3.688, de 3 de 

Outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais) ocorreu o advento da 

decadência e prescrição da pretensão punitiva do Estado, 

respectivamente, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 103 

e art. 109, inciso VI, do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto 

no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em 

consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do 

autor do fato FREDERICO PEREIRA DE SOUZA, pelo advento da 

decadência e prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que 

esta produza seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a 

pena de multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou 

aplicada é atingida pela prescrição no mesmo prazo estabelecido para a 

pena privativa – CP, art. 14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da 

presente sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito 

(artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não 

haja defensor nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.P. I. Cumpra.Ciência ao 

MPE.Às providências.Porto dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 02 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23440 Nr: 989-78.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da defesa, acerca da decisão de ref. 186, bem 

como designação de audiência admonitória para o dia 14.08.2018, às 

17h00 (Horário de MT).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41706 Nr: 1100-23.2018.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Soares Bomfin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO SOARES BOMFIN, Cpf: 

06134701173, Rg: 27307190, Filiação: Juceliane Soares e Osvaldo Bonfim, 

data de nascimento: 15/11/1996, natural de Porto dos Gaúchos-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 98427-9693. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto no 

art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro 

de 1940) ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109, inciso VI, 

do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do 

citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o 

parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do autor do fato 

LEONARDO SOARES BOMFIN, pelo advento da Prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais 

efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de multa quando for 

alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela 

prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 

14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não haja defensor 

nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 02 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40647 Nr: 554-65.2018.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADERALDO DOS SANTOS, Cpf: 

53576349120, Rg: 755.967, Filiação: Alair Oliveira Duarte e Minervino 

Cecilio dos Santos, data de nascimento: 08/11/1972, brasileiro(a), natural 

de Porto dos Gaúchos-MT, casado(a), serviços gerais, Telefone 

66984054743. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto no 

art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro 

de 1940) ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109, inciso VI, 

do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do 

citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o 

parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do autor do fato 

ADERALDO DOS SANTOS, pelo advento da Prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais 

efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de multa quando for 

alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela 

prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 

14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não haja defensor 

nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo definitivo.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.Às providências.Porto 

dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto 

emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 02 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41687 Nr: 1093-31.2018.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO BATISTA, Cpf: 

87739054100, Rg: 642950, Filiação: Sebastião Batista e Lorencia Mendes 

Batista, data de nascimento: 28/07/1968, brasileiro(a), natural de Cruzeiro 

do Oeste-PR, casado(a), carvoeiro, Telefone 84119377. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto no 

art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro 

de 1940) ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109, inciso VI, 

do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do 

citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o 

parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do autor do fato 

APARECIDO BATISTA, pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva 

do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.É de 

se ressaltar, ainda, que a pena de multa quando for alternativa ou 

cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela prescrição no 

mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 14, 

II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não haja defensor 

nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 
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sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 02 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36696 Nr: 1905-10.2017.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cavalcante de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CAVALCANTE DE SANTANA, Cpf: 

90474139115, Rg: 1321945-6, Filiação: Manuel Porfírio de Santana e Maria 

José Cavalvante de Santana, data de nascimento: 18/10/1973, 

brasileiro(a), natural de Palmeirinha-PE, casado(a), motorista, Telefone 

84292848. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de INQUÉRITO 

POLICIAL, registrados sob nº 1905-10.2017.811.0019, Código 36696 e 

i n s t a u r a d o  e m  f a c e  d e  J O S É  C A V A L V A N T E  D E 

SANTANA.SENTENÇACuida-se de Inquérito Policial instaurado em face de 

JOSÉ CAVALVANTE DE SANTANA, brasileiro, convivente, motorista, filho 

de Maria Jose Cavalcante e Manoel Porfírio de Santana, residente na Rua 

Vereador Armando Lazarine, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de 

Porto dos Gaúchos/MT, como incurso nas sanções do(s) artigo(s). 147, 

caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) 

e art. 21, caput, do Decreto-Lei no3.688, de 3 de Outubro de 1941 (Lei das 

Contravenções Penais), com aplicação da Lei n. 11.340/06. Relatório 

dispensado nos termos do Art. 81, §3º, da Lei 9.099/95.2. 

FUNDAMENTAÇÃOOs fatos típicos sob os quais recaem ao increpado são 

os dispostos nos arts. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de Dezembro de 1940) e art. 21, caput, do Decreto-Lei no3.688, de 3 

de Outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), cujas penas 

máximas são de 06 (seis) meses de detenção e 03 (três) meses de prisão 

simples, respectivamente.Cabe inicialmente verificar a possível ocorrência 

da prescrição por ser matéria de ordem pública (art. 61 do CPP) e, em 

decorrência do lapso temporal do trâmite processual. A prescrição é a 

perda do direito de punir do Estado em virtude de não ter sido exercido 

dentro do prazo legal, ou seja, diante da inércia do Estado, ocorre a 

extinção da punibilidade. No presente caso, por estar se analisando o 

período compreendido entre a data da consumação da infração penal (em 

regra) e, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 

será verificada a prescrição da pretensão punitiva (art. 109 do CP).Nesse 

sentido, deve-se atentar que a prescrição deve ser analisada em relação 

a cada infração isoladamente, de sorte que, caso haja eventual concurso 

de infrações penais, a soma ou o aumento das penas não serão 

considerados para o cálculo do prazo prescricional (art. 119 do CP e 

Súmula 497 STF). Outrossim, na prescrição da pretensão punitiva, em 

especial da prescrição em abstrato, deve-se levar em atenção o termo 

inicial da contagem (em regra a consumação da infração), bem como os 

fatos interruptivos (Art. 117 do CP) e a pena abstrata prevista com os 

respectivos prazos (art. 109 do CP). Trazendo as informações e 

regramentos ao presente caso, passa-se a análise quanto à prescrição 

da pretensão punitiva propriamente dita, ou em abstrato, das infrações 

narradas na inicial.Quanto às infrações penais narradas, foram previstas 

uma pena máxima abstrata de 06 (seis) meses de detenção e 03 (três) 

meses de prisão simples, respectivamente, levando-se o prazo 

prescricional para 3 (três) anos, nos moldes do Artigo 109, VI, do CP. No 

presente caso, tomando-se que o marco inicial é da consumação da 

infração penal que se deu em 07/06/2014 e, até a presente data 

(02/07/2018) não houve quaisquer causas interruptivas da prescrição 

(art. 117 do CP), ou seja, transcorrendo um prazo superior aos 3 (três) 

anos (prazo prescricional aplicável na espécie), tem-se que houve a 

ocorrência da prescrição punitiva estatal, devendo ser reconhecida a 

extinção da punibilidade das infrações penais insculpidas nos arts. 147, 

caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) 

e art. 21, caput, do Decreto-Lei no3.688, de 3 de Outubro de 1941 (Lei das 

Contravenções Penais) em favor do increpado, nos termos do Artigo 107, 

IV, do Código Penal.3. DISPOSITIVOIsto posto, considerando que em 

relação à infração prevista no art. 21, caput, do Decreto-Lei no3.688, de 3 

de Outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais) ocorreu o advento da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais 

ocorrências ao disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal pátrio, e 

com fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, 

DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, a 

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do autor do fato JOSÉ CAVALVANTE DE 

SANTANA, pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a 

fim de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, 

ainda, que a pena de multa quando for alternativa ou cumulativamente 

cominada ou aplicada é atingida pela prescrição no mesmo prazo 

estabelecido para a pena privativa – CP, art. 14, II.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe 

o número do presente feito (artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, 

considerando que “na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Caso não haja defensor nomeado, intime-se 

via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo definitivo.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.Às providências.Porto dos Gaúchos, 02 de julho de 

2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tania Andrade 

Guimarães, digitei.

Porto dos Gaúchos, 02 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27821 Nr: 194-04.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erasmo Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 979120178110108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:9601-B/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37776 Nr: 1523-12.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rangel da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36075 Nr: 1610-70.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Souza Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 2441-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 2412-91.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Gomes Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39564 Nr: 33-23.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35483 Nr: 1350-90.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cezar Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35464 Nr: 1348-23.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37897 Nr: 2487-10.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Lucas Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32644 Nr: 17-06.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30135 Nr: 1108-68.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nei Roque Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28915 Nr: 589-93.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28650 Nr: 508-47.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26675 Nr: 3778-39.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24006 Nr: 124-21.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:3.911

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8228 Nr: 380-42.2007.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Jair Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32643 Nr: 16-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Patrique Almeida Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32640 Nr: 13-66.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Passos Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29161 Nr: 660-95.2016.811.0019
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Guilherme Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29159 Nr: 659-13.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Santana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28146 Nr: 353-44.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Ribeiro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1151-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henio Lima Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10513 Nr: 670-86.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37979 Nr: 2518-30.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34725 Nr: 1023-48.2017.811.0019
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Luiz Gladki Petrenko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10413 Nr: 571-19.2009.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURI DE LIMA, Filiação: João Batista de 

Lima e Maria Fogassa de Lima, data de nascimento: 02/07/1970, 

brasileiro(a), natural de Pitanga-PR, convivente, serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, considerando que em relação aos delitos previstos 

nos arts. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de Outubro de 1941 (Lei de 

Contravenções Penal) e art. 129, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) ocorreu o 

advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado (abstrata e 

virtual), subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109, incisos 

V, do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, 

do citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇAA EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do acusado LAURI DE LIMA, pelo advento da Prescrição da 

pretensão punitiva do Estado abstrata e virtual, a fim de que esta produza 

seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de 

multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é 

atingida pela prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena 

privativa – CP, art. 14, II.Transitado em julgado, comunique-se ao Instituto 

de Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe o 

número do presente feito (artigo 974 e 1453 da CNGC), inclusive 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.Ademais, 

considerando que “na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Caso não haja defensor nomeado, intime-se 

via edital.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às providências.Porto dos 

Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto 

emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 02 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 3098-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Daltro Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos de AÇÃO PENAL foram 

ordinariamente correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, 

Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria 

n. 31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Ao que se depreende, portanto, o decreto de prisão preventiva 

encontra-se concretamente fundamentado e vinculado às especificidades 

do caso em análise, demonstrando a imprescindibilidade da manutenção 

da segregação cautelar do(s) acusado(s), tendo em vista a imperiosidade 

de assegurar a aplicação da lei penal, bem como preservar a ordem 

pública, de maneira a evitar-se que ele(s)/acusado(s) volte a delinquir.

Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada com espeque em dados concretos dos autos – CPP, arts. 

312 e 313, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar, razão pela qual MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA 

tal como foi lançada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37974 Nr: 2513-08.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37430 Nr: 2268-94.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos foram ordinariamente 

correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria n. 

31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.
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Outrossim, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE 

PENA – Lei n. 7.210/84 – verifico que o memorial de cálculo de liquidação 

da reprimenda está regularmente realizado, sendo que o reeducando não 

preencheu os requisitos legais/necessários para progressão regimental, 

bem como para concessão de indulto e comutação.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40537 Nr: 493-10.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhans Marques Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT, Monica da Silva Costa - OAB:23320-0

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos de AÇÃO PENAL foram 

ordinariamente correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, 

Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria 

n. 31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Ao que se depreende, portanto, o decreto de prisão preventiva 

encontra-se concretamente fundamentado e vinculado às especificidades 

do caso em análise, demonstrando a imprescindibilidade da manutenção 

da segregação cautelar do(s) acusado(s), tendo em vista a imperiosidade 

de assegurar a aplicação da lei penal, bem como preservar a ordem 

pública, de maneira a evitar-se que ele(s)/acusado(s) volte a delinquir.

Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada com espeque em dados concretos dos autos – CPP, arts. 

312 e 313, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar, razão pela qual MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA 

tal como foi lançada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos de AÇÃO PENAL foram 

ordinariamente correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, 

Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria 

n. 31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Ao que se depreende, portanto, o decreto de prisão preventiva 

encontra-se concretamente fundamentado e vinculado às especificidades 

do caso em análise, demonstrando a imprescindibilidade da manutenção 

da segregação cautelar do(s) acusado(s), tendo em vista a imperiosidade 

de assegurar a aplicação da lei penal, bem como preservar a ordem 

pública, de maneira a evitar-se que ele(s)/acusado(s) volte a delinquir.

Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada com espeque em dados concretos dos autos – CPP, arts. 

312 e 313, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar, razão pela qual MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA 

tal como foi lançada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 721-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Ludovico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos de AÇÃO PENAL foram 

ordinariamente correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, 

Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria 

n. 31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Ao que se depreende, portanto, o decreto de prisão preventiva 

encontra-se concretamente fundamentado e vinculado às especificidades 

do caso em análise, demonstrando a imprescindibilidade da manutenção 

da segregação cautelar do(s) acusado(s), tendo em vista a imperiosidade 

de assegurar a aplicação da lei penal, bem como preservar a ordem 

pública, de maneira a evitar-se que ele(s)/acusado(s) volte a delinquir.

Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada com espeque em dados concretos dos autos – CPP, arts. 

312 e 313, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar, razão pela qual MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA 

tal como foi lançada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39941 Nr: 211-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magson Viola Soares da Silva, Macson 

Rodrigues, Pablo Henrique Nascimento Bernardino, Wellington Affonso 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18563, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT, Thais 

Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos de AÇÃO PENAL foram 

ordinariamente correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, 

Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria 

n. 31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Ao que se depreende, portanto, o decreto de prisão preventiva 

encontra-se concretamente fundamentado e vinculado às especificidades 

do caso em análise, demonstrando a imprescindibilidade da manutenção 

da segregação cautelar do(s) acusado(s), tendo em vista a imperiosidade 

de assegurar a aplicação da lei penal, bem como preservar a ordem 

pública, de maneira a evitar-se que ele(s)/acusado(s) volte a delinquir.

Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada com espeque em dados concretos dos autos – CPP, arts. 

312 e 313, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar, razão pela qual MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA 

tal como foi lançada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33584 Nr: 532-41.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 D E C I S Ã O
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Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos de AÇÃO PENAL foram 

ordinariamente correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, 

Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria 

n. 31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Ao que se depreende, portanto, o decreto de prisão preventiva 

encontra-se concretamente fundamentado e vinculado às especificidades 

do caso em análise, demonstrando a imprescindibilidade da manutenção 

da segregação cautelar do(s) acusado(s), tendo em vista a imperiosidade 

de assegurar a aplicação da lei penal, bem como preservar a ordem 

pública, de maneira a evitar-se que ele(s)/acusado(s) volte a delinquir.

Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada com espeque em dados concretos dos autos – CPP, arts. 

312 e 313, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar, razão pela qual MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA 

tal como foi lançada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36626 Nr: 1873-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Del Sent

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON DEL SENT, Rg: 19987005, 

Filiação: Sílvia de Paula e Edegar Del Sent, brasileiro(a), convivente, 

agrônomo, Telefone 6696645691. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de INQUÉRITO 

POLICIAL, registrado sob nº 1873-05.2017.811.0019, Código 36626 e 

instaurado em face de EDSON DEL SENT.SENTENÇACuida-se de Inquérito 

Policial instaurado em face de EDSON DEL SENT, como incurso nas 

sanções do(s) artigo(s). 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 

2.848, de 7 de Dezembro de 1940), com aplicação da Lei n. 

11.340/06.Instado, o Ministério Público pugnou pela declaração da extinção 

da punibilidade do increpado, diante da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, conforme parecer de fls. 26/26-v.2. 

FUNDAMENTAÇÃOO fato típico sob o qual recai ao increpado é o disposto 

no art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

Dezembro de 1940), cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de 

detenção.Cabe inicialmente verificar a possível ocorrência da prescrição 

por ser matéria de ordem pública (art. 61 do CPP) e, em decorrência do 

lapso temporal do trâmite processual. A prescrição é a perda do direito de 

punir do Estado em virtude de não ter sido exercido dentro do prazo legal, 

ou seja, diante da inércia do Estado, ocorre a extinção da punibilidade. No 

presente caso, por estar se analisando o período compreendido entre a 

data da consumação do crime (em regra) e, antes do trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória, será verificada a prescrição da 

pretensão punitiva (art. 109 do CP).Nesse sentido, deve-se atentar que a 

prescrição deve ser analisada em relação a cada delito isoladamente, de 

sorte que, caso haja eventual concurso de crimes, a soma ou o aumento 

das penas não serão considerados para o cálculo do prazo prescricional 

(art. 119 do CP e Súmula 497 STF). Outrossim, na prescrição da pretensão 

punitiva, em especial da prescrição em abstrato, deve-se levar em 

atenção o termo inicial da contagem (em regra a consumação do delito), 

bem como os fatos interruptivos (Art. 117 do CP) e a pena abstrata 

prevista com os respectivos prazos (art. 109 do CP). Trazendo as 

informações e regramentos ao presente caso, passa-se a análise quanto 

à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ou em abstrato, do 

delito narrado na inicial.Quanto ao delito narrado, foi prevista uma pena 

máxima abstrata 06 (seis) meses de detenção, levando-se o prazo 

prescricional para 3 (três) anos, nos moldes do Artigo 109, VI, do CP. No 

presente caso, tomando-se que o marco inicial é da consumação do crime 

que se deu em 18/05/2015 e, até a presente data (18/07/2018) não houve 

quaisquer causas interruptivas da prescrição (art. 117 do CP), ou seja, 

transcorrendo um prazo superior aos 3 (três) anos (prazo prescricional 

aplicável na espécie), tem-se que houve a ocorrência da prescrição 

punitiva estatal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do 

delito insculpido no art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de Dezembro de 1940) em favor do increpado, nos termos do Artigo 

107, IV, do Código Penal. 3. DISPOSITIVOIsto posto, considerando que em 

relação ao delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940) ocorreu o advento da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto 

no art. 109, inciso VI, do Código Penal pátrio, e com fundamento no 

disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO POR 

SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do autor do fato EDSON DEL SENT, pelo advento da 

Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza 

seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de 

multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é 

atingida pela prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena 

privativa – CP, art. 14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da 

presente sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito 

(artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não 

haja defensor nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao 

MPE.Às providências.Porto dos Gaúchos, 18 de julho de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tania Andrade 

Guimarães, digitei.

Porto dos Gaúchos, 31 de julho de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41545 Nr: 2019-57.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onilson Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darcy Ribeiro - OAB:4.314-A 

MT.

 Chamo o feito à ordem.Foi certificado pelo gestor à fl. 85, o não 

cumprimento da missiva encaminha a Comarca de Vila Rica-MT. À fls. 

94/96, traz informação da realização da colheita de prova judicial, 

referente à testemunha de defesa Robson Cleyton do Nascimento. O 

Parquet manifestou no sentido que fosse colhido depoimento das 

testemunhas de acusação faltante, via carta precatória. (fl. 97).Com o 

advento da transferência do Dr. Ivan Lúcio Amarante dessa Comarca, o 

Juiz substituto legal, devolveu o feito a essa Jurisdição, ante o 

encerramento dos motivos do impedimento. (fl. 103).Por ultimo, o Parquet 

manifestou aos autos, reiterando manifestação de fl. 97. (fls.104 v).Eis o 

relato necessário.Decido.Assim sendo, considerando o momento 

processual que se encontra, entendo necessária a intimação da defesa 

para que forneça o atual endereço das testemunhas não ouvidas em juízo, 

bem como do acusado. Deste modo, intime-se a defesa do denunciado 

para manifestar interesse na oitiva das testemunhas de defesa, tendo 

interesse que informem seus endereços no prazo de 10 (dez) dias, bem 

como para apresentar o endereço atual do réu para eventual 

interrogatório, sob pena de indeferimento de suas oitivas. Por fim, 

considerando, decisão de fl. 102, determino que seja oficiado ao juízo da 

Comarca de Cuiabá-MT, solicitando informações sobre o cumprimento da 
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missiva encaminhada. Após, com manifestação da defesa, façam-me os 

autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40273 Nr: 934-36.2014.811.0017

 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: Valmerinda Luz Aguiar

 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:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício de aposentadoria rural por idade a 

autora VALMERINDA LUZ AGUIAR, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da 

distribuição da ação (14/05/2014), em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista que no decorrer da ação houve 

a concessão em sede administrativa do benefício, CONDENO o requerido 

ao pagamento das parcelas atrasadas compreendidas entre a data da 

distribuição da ação (14/05/2014) e a data da implantação do benefício 

(17/12/2014). Quanto às prestações vencidas, 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 da implantação do benefício – 

17/12/2014), nos termos do 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.São Félix do Araguaia/MT, 02 de agosto de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137139 Nr: 575-81.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Gomes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o acordo a que chegaram as partes e sua respectiva 

homologação.

Determino a expedição das RPV’s separadamente, referentes aos valores 

devidos ao exequente (parcelas vencidas) e aos valores dos honorários 

sucumbenciais do causídico, nos termos estabelecidos às fls. 105/106.

Após, comprovado o depósito, expeçam-se os alvarás, voltando-me os 

autos conclusos para extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31102 Nr: 2343-86.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Fernandes Narcizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio de Freitas Moraes - 

OAB:21.287

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 203, intime-se pessoalmente o acusado para que 

informe se continua sendo assistido pelo advogado anteriormente atuante 

em sua defesa.

Em caso negativo, intime-o para que constitua novo patrono no auto, ou 

que informe a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública.

Sobrevindo a certidão do oficial de justiça, proceda o Senhor gestor o 

devido impulsionamento do feito, para que seja apresentada alegações 

finais em nome do denunciado.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da Meta - 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136192 Nr: 2313-41.2016.811.0017

 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: Florência Cirqueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Havendo impugnação a execução, intime-se a Exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40623 Nr: 1226-21.2014.811.0017

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Dias Santos, Diolice Dias de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para deferi a 

substituição da curadora de DIOLICE DIAS DE FARIAS, nomeando o 

requerente MANOEL DIAS DOS SANTOS como curador do interditado. 

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil.Expeça-se o respectivo termo, advertindo o 

requerente do compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo.Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser 

aplicados exclusivamente na saúde, na alimentação e no bem estar do 

interditado.Lavre-se termo de curatela, constando as restrições acima. 

Extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Cumpra-se o disposto nos artigos 755 e 759 do Código de Processo 

Civil, publicando-se os editais.Inscreva-se a sentença no Registro Civil. 

Publique-se na Imprensa Oficial por três vezes, com intervalo de dez dias. 

Intime-se o curador para o compromisso em cujo termo deverá constar as 

restrições supra, todas referentes à proibição de alienações ou 

onerações de quaisquer bens do interditado, sem autorização 

judicial.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova conclusão.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32408 Nr: 1062-61.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Águila Teixeira Barbosa de Azevedo

 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:

 Vistos, etc.

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo do benefício.

 Em contínuo, foi oportunizado à Autarquia Requerida o oferecimento de 

contestação de mérito. Seguindo-se a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte autora.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão gravadas em mídia acostada aos autos à fl. 75, 

desnecessário a repetição do ato, que apenas postergaria o julgamento do 

feito. Outrossim, os princípios da economia e celeridade processuais 

orientam o aproveitamento dos atos processuais.

 No mais, não havendo outras provas a serem produzidas, e inexistindo 

irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem apreciadas, dou 

por encerrada a instrução processual.

 Encontrando-se o feito maduro para julgamento, mantenham-se os autos 

conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 03 de agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17355 Nr: 204-98.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete Maciel Milhomem Fim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:16.656

 Autos ID N.º 17355DespachoVistos em correição, etc.Ao Setor 

competente para designação de audiência conciliatória.Às 

providências.São Félix do Araguaia - MT, 06/03/2018.JANAÍNA CRISTINA 

DE ALMEIDAJuíza Substituta. Em atendimento ao despacho designo 

Audiência de Conciliação para o dia 25/09/2018, às 13:00 (MT).

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58598 Nr: 898-71.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cardoso - 

OAB:5303/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 58598

 Vistos etc.

Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 22/01/2019, às 

13h40min.

Reitere-se a devolução da missiva expedida à fl. 87, tendo em vista que já 

transcorrera o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 29 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.: 59770 Nr: 183-92.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Maconhão Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 59770

 Vistos etc.

Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 22/01/2018, às 

14h20min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 27 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.: 56482 Nr: 940-57.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56482

Vistos etc.

Considerando a Portaria n. 725/2018-DGTJ/PRES, que suspendeu o 

expediente forense no dia 28/05/2018 devido à greve geral dos 

caminhoneiros, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 22 de 

01 de 2019, às 13h00min.

Proceda-se com a devida intimação ou requisição, conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 29 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.: 58847 Nr: 1105-70.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Batista Sonemberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 58847

Vistos etc.

Considerando a Portaria n. 725/2018-DGTJ/PRES, que suspendeu o 

expediente forense no dia 28/05/2018 devido à greve geral dos 

caminhoneiros, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 22 de 

01 de 2019, às 15h30min.

Proceda-se com a devida intimação ou requisição, conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 02 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 56901 Nr: 1171-84.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Jesus Garbriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 56901

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 29/01/2019, às 14h55min.

Intimem-se o acusado, seu Defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 02 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55204 Nr: 95-25.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 55204

 Vistos etc.

Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 29/01/2019, às 

13h30min.

Reitere-se a devolução das missivas expedidas às fls. 135/137, tendo em 

vista que já transcorrera o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 02 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57416 Nr: 64-68.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GOMES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 57416

Vistos etc.

Considerando a Portaria n. 725/2018-DGTJ/PRES, que suspendeu o 

expediente forense no dia 28/05/2018 devido à greve geral dos 

caminhoneiros, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 29 de 

01 de 2019, às 13h00min.

Proceda-se com a devida intimação ou requisição, conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 02 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53883 Nr: 425-56.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 PROCESSO/CÓD Nº 53883

Vistos, etc.

Primeiramente, chamo o feito à ordem para revogar o despacho retro, que 

por mero erro material fez constar o cód. “62046/2017”, o qual sequer 

existe nesta comarca.

Assim, acoste-se aos autos a decisão proferida por este magistrado na 

exceção de suspeição CI 62049 [1520-19.2017.811.0098], na data de 

27/04/2018, e posteriormente conclusos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 02 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56989 Nr: 1230-72.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56989

Vistos etc.

Considerando a Portaria n. 725/2018-DGTJ/PRES, que suspendeu o 

expediente forense no dia 28/05/2018 devido à greve geral dos 

caminhoneiros, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 14h15min.

Proceda-se com a devida intimação ou requisição, conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 29 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57697 Nr: 290-73.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gean Douglas Aparecido 

Vieira Colarino - OAB:22608-O

 PROCESSO/CÓD. Nº 57697

 Vistos, etc.

Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 18/12/2018, às 

14h40min.

Reitere-se a devolução da missiva expedida à fl. 92, tendo em vista que já 

transcorrera o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56178 Nr: 706-75.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson dos Anjos Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 
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OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 56178

 Vistos etc.

Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 06/11/2018, às 

13h20min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 950-04.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Aleandro Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 56494

 Vistos etc.

Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 06/11/2018, às 

13h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57539 Nr: 154-76.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 57539

 Vistos etc.

Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 18/12/2018, às 

15h05min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55033 Nr: 1325-39.2014.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604 MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:18308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 43, diligência negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62233 Nr: 19-93.2018.811.0098

 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: Denise Aparecida Jorge da Cunha, Osvaldemi Nestor de 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Jorge da Cunha, Cleiton Jorge da Cunha, 

Arnaldo Jorge da Cunha Filho, Benizia Jorge da Cunha Fontes, JOSE 

HENRIQUE SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Erykson Thyago Pereira da Silva - OAB:MT0022102O, 

JOICE PINTO FERREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20.116

 Autos: 19-93.2018.811.0098

Código: 62233

Vistos.

Conforme certidão da d. Oficial de Justiça acostada aos autos, não foi 

possível realizar a citação/intimação do Requerido Cleyton Jorge da 

Cunha, quanto à audiência aprazada para 03/08/2018.

Destarte, REDESIGNO para o dia 11 DE SETEMBRO DE 2018, às 15h00min, 

a realização da referida solenidade.

Notifiquem-se as partes e seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Proceda-se as devidas alterações para fazer constar o endereço 

atualizado do Requerido mencionado em epígrafe, conforme certificado 

pelo Oficial de Justiça, o qual deverá ser observado doravante.

Expeçam-se os demais expedientes necessários para realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 02 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58489 Nr: 816-40.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci dos Santos, APARECIDO BARBOSA DE 

OLIVEIRA, Romis Antonio Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Juliano Duarte Prioto - OAB:18566, Paulo Rogério dos 

Santos Bachega - OAB:13184

 PROCESSO/CÓD. Nº 58489

 Vistos, etc.

Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 05/02/2019, às 

13h00min.

Reitere-se a devolução da missiva expedida à fl. 111, tendo em vista que 

já transcorrera o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 03 de agosto de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62737 Nr: 322-10.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002
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 PROCESSO/CÓD. Nº 62737

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 05/02/2019, às 14h20min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 03 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50064 Nr: 1251-87.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Maia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Leônidas Cesar Tavares - OAB:234.025/SP, Luciana 

Villas Bôas Martins Bandeca - OAB:213.927/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifco que a sentença de fls. 87/87-verso transitou em julgado. Eu, 

Robson Júnior Botelho Davantel, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53840 Nr: 384-89.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060

 PROCESSO/CÓD. Nº 53840

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal ajuizada em face de Áureo Marcos Rodrigues, o 

qual teve reconhecida extinta sua punibilidade, mediante sentença 

transitada em julgado.

Considerando a extinção da punibilidade do réu, determinou-se o 

arquivamento da exceção de suspeição a ela relacionada, por perda de 

objeto.

O réu manifestou-se às fls. 2777-2774, requerendo que esta ação penal 

fosse apensada à exceção de suspeição correlata e encaminhada ao e. 

Tribunal de Justiça.

Decisão de fl. 2787 negando referido pedido, por falta de interesse 

processual.

Embargos de declaração de fls. 2789-2990, em que se requer a 

suspensão do feito até o julgamento das exceções de suspeição 

ajuizadas em face deste magistrado, sob os Códigos CI’s 62049-2017, 

62050/2017 e 62051/2017.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 2996-3001, pugnado pela 

rejeição dos embargos.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Não conheço dos embargos de declaração de fls. 2789-2990, por serem 

TOTALMENTE impertinentes, à medida que a sentença desta ação penal, a 

qual declarou a extinção da punibilidade do réu, favorável ao mesmo 

portanto, já transitou em julgado, não havendo qualquer interesse recursal 

do mesmo.

Saliente-se que o julgamento das exceções de suspeição em nada 

favorecerão ao réu especificamente neste processo, razão pela qual não 

tem cabimento a suspensão do mesmo, o qual já transitou em julgado, a 

propósito.

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se o réu, mediante seu advogado e arquive-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26473 Nr: 849-45.2007.811.0098

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dair Carlos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9228

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

JUIZO DA JUIZADO ESPECIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 ( VINTE) DIAS

 AUTOS N.º 849-45.2007.811.0098 ID 26473

ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: José Dair Carlos Teixeira

PARTE RÉQUERIDA: Carlos Eduardo Soares da Silva

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO:

 FINALIDADE: INTIMAR o executado para pagar o valor atualizado em 

12/11/12 de r$ 6.567,15 ( seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e 

quinze centavos) mandado de intimação para que o devedor efetive, em 

juízo, o pagamento da dívida, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena e, em caso de não pagamento, ser acrescido no montante global 

exigido multa legal no valor equivalente a 10%, bem como extração de 

mandado de penhora e avaliação,

DECISÃO/DESPACHO: Atualiza-se a dívida. Após, extraia-se mandado de 

intimação para que o devedor efetive, em Juízo, o pagamento da dívida, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena e, em caso de não 

pagamento, ser acrescido no montante global exigido multa legal no valor 

equivalente a 10%, bem como extração de mandado de penhora e 

avaliação, consoante dicção do art. 475-j do Código de Processo Civil. A 

escrivania, por ocasião da confecção dos expedientes, deverá consignar 

as circunstâncias previstas no art. 475-J, §§ 1.º, 3.º e 4.º do Código de 

Processo Civil [Enunciado n.º 97 do FONAJE].

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Antonio Marcos de 

Oliveira Correia, analista judiciário, digitei.

Porto Esperidião - MT, 2 de agosto de 2018.

Fatima Adrielly Silva Freitas

Escrivã(o) Judicial

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59437 Nr: 2435-88.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francinaldo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Denunciado, através de seu advogado, via DJE, para que informe 

o endereço da testemunha arrolada José Vanderlei Nunes, ou o intime 

para comparecer na audiência designada para o dia 31 de agosto de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103106/8/2018 Página 696 de 740



2018, às 13h (MT), para ser inquirido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40247 Nr: 540-63.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Designo audiência de instrução para o dia 24 de agosto de 2018, às 

18h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Determino a condução coercitiva das testemunhas intimadas que não 

compareceram à solenidade anterior.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40247 Nr: 540-63.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, via DJE, para que complemente 

os endereços das testemunhas arroladas na ref. 22 ou que as intime para 

que compareçam, independente de intimação por este Juízo, na audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 24 de Agosto de 2018, às 

18:15 (MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30480 Nr: 459-56.2012.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Terezinha Galon Tormem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449, MARCELO DA CUNHA MARINHO - 

OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rigoli Rossi - 

OAB:250.378

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerida, via DJE, na pessoa de seus advogados, para 

que manifeste concordância com a liberação do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38544 Nr: 1746-49.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): KELLY LIMA DA SILVA, Florencio Moura da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT/11.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seus Procuradores, para que se 

manifeste claramente sobre o que pretede no feito, tendo em vista já 

houve Sentença Homologatória em 18 de maio de 2018 (ref. 49).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57659 Nr: 1547-22.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Antonio de Lima, MARIA SALETE DA 

SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência no valor de R$ 1.270,00 (um mil, 

duzentos e setenta reais) mediante emissão de guia, disponível no sítio 

eletrônico do PJMT, conforme informado na Certidão da Oficiala de Justiça 

de ref. 18, (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), 

vinculando à official Elisandra Nacléria Cerutti, devendo o comprovante da 

guia devidamente recolhida ser trazida aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59769 Nr: 2542-35.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS PIRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LUIZ HEEMANN, Darci Heemann, LIEDA 

TERESINHA HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CATALANI PIRANI - 

OAB:358958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência no valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) mediante emissão de guia, disponível no sítio 

eletrônico do PJMT, conforme informado na Certidão da Oficiala de Justiça 

de ref. 31, (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), 

vinculando à official Elisandra Nacléria Cerutti, devendo o comprovante da 

guia devidamente recolhida ser trazida aos autos.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41433 Nr: 677-48.2016.811.0079

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Registro de Imóveis Títulos e Documentos da Comarca 

de Ribeirão Cascalheira-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gradual Corretora de Cambio, Títulos e Valores 

Imobiliários S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chiarottino e Nicoletti - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Nada sendo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, arquivem-se com as 

anotações de praxe.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46497 Nr: 816-63.2017.811.0079

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana de Fátima dos Santos 

Souza - OAB:OAB/BA 31.037, ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Evandro Slongo - OAB:OAB/BA 23.194, Farouk Naufal - 

OAB:MT 2.371, MARCIO ROGERIO DE SOUZA - OAB:19.942 OAB/BA, 

Victor Oliveira de Lima - OAB:MT 17.649/O

 Vistos

Considerando-se a conexão de demandas (códigos 46270, 46306, 46497 

e 46499), passo a decidir simultaneamente.

CHS AGRONEGÓCIO ajuizou duas CAUTELARES ANTECEDENTES DE 

ARRESTO em face de JOSÉ ADAYR BOLOGNINI e IRACEMA RIBEIRO 

BOLOGNINI (autos de Código 46270 e 46306), as quais objetivaram o 

arresto de 7.196.628 (sete milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos 

e vinte e oito) quilos de grãos de soja, equivalente a 119.943 (cento e 

dezenove mil, novecentos e quarenta e três) sacas de 60 kg cada, com as 

mesmas características e especificações constantes da Cédula de 

Produto Rural 093 (CPR) e 10.258.000 (dez milhões, duzentos e cinquenta 

e oito mil) quilos de grãos de soja, equivalente a 170.697 (cento e setenta 

mil, seiscentos e noventa e sete) sacas de 60 kg cada, com as mesmas 

características e especificações constantes da Cédula de Produto Rural 

Nº 180 (“CPR”), respectivamente.

Foi concedida liminar em parte objetivando o arresto de 1.792.628 kg de 

soja (REF. 9 dos autos de Código 46270).

 Ao contrário, nos autos de Código 46306 foi indeferida a tutela de 

urgência, conforme REF. 5. Entretanto, conforme liminar concedida nos 

autos de Agravo de Instrumento de Código 1002621-77.2017.8.11.0000, o 

Egrégio TJMT concedeu o pedido liminar, mediante caução.

As ordens foram cumpridas conforme certidões de REF. 41 dos autos de 

Código 46270 e REF. 49 dos autos de Código 46306.

Nesse ínterim, foram ajuizadas duas ações de Embargos de Terceiro 

(Códigos 46497 e 46499) por VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e 

LUCIANA REGINA REZENDE TOMAIN, objetivando a suspensão dos 

arrestos concedidos.

Foi deferido em parte o pedido liminar nos autos de Código 46497. Nos 

autos de código 46499 o pedido liminar foi indeferido.

Em apreciação aos recursos de Agravo de Instrumento de n. 

1 0 0 3 0 5 6 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 0 ,  1 0 0 2 6 2 1 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 0  e 

1002956-96.2017.811.0000, o E.TJMT, por maioria, assim decidiu:

“dar provimento ao RAI nº 1003056-51.2017.8.11.0000 para reformar a 

decisão agravada e indeferir o pedido de arresto formulado pela CHS em 

relação à CPR nº 093; negar provimento ao RAI nº 

1002621-77.2017.8.11.0000, para manter, embora por outros 

fundamentos, a r. decisão indeferitória do pedido de arresto vinculado à 

CPR nº 180, e, por fim, dar provimento ao RAI nº 

1002956-96.2017.8.11.0000 para suspender os arrestos mencionados até 

a prolação de sentença nos autos dos Embargos de Terceiro (Proc. nº 

816-63.2017.811.0079 – Código 46497), ordenando, ainda, a imediata 

restituição, aos embargantes Vilmondes Tomaim e sua esposa, do produto 

soja arrestado em cumprimento às ordens judiciais de primeira instância 

proferida nos autos das ações Cautelares de Arresto e nos autos dos 

presentes recursos”.

Foi dado fiel cumprimento à ordem superior emanada.

Entretanto, por sucessivas vezes, a parte beneficiária do acórdão alegou 

descumprimento da decisão judicial, de modo que foi proferida a seguinte 

decisão:

“Vistos.

Antes do prosseguimento do feito e seu necessário saneamento, entendo 

prudente o célere e efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nesta esteira, relembro que já foi determinado o cumprimento da ordem, 

logo em seguida à comunicação oficial via Malote Digital.

Entretanto, relatam os réus que o cumprimento da ordem não ocorreu em 

seus exatos termos, imputando à credora condutas que ocasionam 

embaraços à sua efetivação, a exemplo da entrega de Grãos com 

qualidade diversa daqueles arrestados.

Assim, por óbvio, muito embora o grão seja fungível, ressalte-se que a 

qualidade diversa ocasiona severo prejuízo financeiro aos réus, os quais 

não conseguirão obter o valor de mercado dos mesmos grãos que foram 

arrestados.

Portanto, AUTORIZO a contratação de auxiliar técnico de sua confiança, 

às suas expensas, podendo acompanhar as diligências, objetivando a 

devolução dos grãos arrestados, de modo que a qualidade e valor de 

mercado sejam similares e objetivem, essencialmente, o retorno ao statu 

quo.

Certifique-se na íntegra o cumprimento da ordem, inclusive fazendo 

menção à qualidade dos grãos.

Às providências”.

Apesar da ordem, reiterou-se a alegação de descumprimento da decisão, 

comparecendo a este Gabinete, por diversas vezes, a Dra. Nayara 

Andréa Peu da Silva (OAB/MT nº 8.460) e o Dr. Antônio de Morais Pinto 

Júnior (OAB/MT 3652) requerendo a resolução do impasse.

Diante do imbróglio, o Juízo assim decidiu:

“Vistos.

1) Faculto à Empresa CHS a entrega voluntária dos grãos, no prazo de 48 

horas (qualidade e quantidade idêntica à do produto arrestado);

2) Eventualmente, faculto o próprio DEPÓSITO EM JUÍZO dos valores dos 

grãos, de acordo com a COTAÇÃO oficial do produto;

3) ARBITRO multa FIXA de 1 milhão de reais pelo descumprimento da 

ordem judicial, podendo ser majorada se acaso não for cumprida.

Providencie-se o necessário”.

Em seguida, a empresa CHS AGRONEGÓCIO compareceu aos autos de 

Código 46270 e depositou em juízo a quantia de R$ 1.707.813,00, alegando 

que o assunto ainda não foi definitivamente julgado, de modo que requereu 

a indisponibilidade dos valores até momento oportuno.

JOSÉ ADAYR BOLOGNINI e IRACEMA RIBEIRO BOLOGNINI opuseram 

Embargos de Declaração.

VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e LUCIANA REGINA REZENDE TOMAIN 

requereram o levantamento da quantia, bem como suscitou omissão em 

relação à cotação oficial do produto.

Diante de tal quadro, foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos.

REF. 123 e REF. 132: Considerando-se a ordem do E.TJMT de restituir os 

grãos arrestados, este Juízo determinou fiel cumprimento ao comando 

judicial proferido. Entretanto, por diversas vezes, a parte beneficiária 

noticiou o descumprimento da ordem judicial de entrega dos grãos, 

alegando que a empresa CHS estava entregando grãos com QUALIDADE 

DIVERSA dos produtos arrestados, de modo que tal conduta revela, por 

via transversa, o descumprimento da própria ordem judicial e consequente 

prejuízo financeiro à parte. Assim, diante do imbróglio de prolongada 

resolução, bem como diante da urgência requerida pela parte beneficiária, 

concedeu-se a possibilidade ALTERNATIVA e SUBSIDIÁRIA do próprio 

depósito em dinheiro dos valores referentes ao produto, especialmente 

porque a soja é commodity notoriamente comercializada em todo o estado 

e está sujeita a cotações delineadas, razão pela qual tal medida visa ao 

fim do entrave, solucionando o cumprimento exitoso da ordem proferida 

pelo E.TJMT.

 Enfim, houve o depósito em juízo pela empresa CHS de valor entendido 

como adequado ao comando judicial.

 A parte beneficiária requereu o levantamento dos valores e suscitou 

controvérsia a respeito da cotação dos produtos.

Desta forma, considerando o depósito judicial realizado pela empresa CHS, 

entende-se, claramente, que houve concordância com a CONVERSÃO da 

obrigação de entregar coisa certa em pagamento de quantia certa, 

especialmente porque não houve qualquer manifestação em sentido 

contrário à ordem judicial.

Entretanto, ressalto que a parte beneficiária requereu o levantamento dos 

valores depositados em juízo, MAS NÃO CONCORDOU EXPRESSAMENTE 

com esta possibilidade, de modo que se revela pertinente manifestação 

neste sentido. Ou seja, concedo o prazo de 05 dias para que a parte 

beneficiária se manifeste expressamente sobre 1) a concordância com a 

decisão (conversão da obrigação de entregar os grãos em quantia certa) 

proferida, eis que é alternativa diversa da decisão proferida pelo E.TJMT, 

facultando-se a OPÇÃO PELA ENTREGA DOS GRÃOS, conforme a ordem 

do E.TJMT; 2) na hipótese de concordância com a entrega de quantia 

certa, quais os valores que entende adequados, apresentando a cotação 

do produto, com a devida fonte, bem como a data exata de parâmetro.

Aguarde-se”.

Por fim, VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e LUCIANA REGINA REZENDE 
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TOMAIN não concordaram com a conversão da soja em pecúnia (muito 

embora tenham requerido o levantamento da quantia em momento 

anterior).

Vieram conclusos. É o que importa.

No cumprimento de decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer (ou entregar coisa certa), o juiz poderá, de ofício ou 

a requerimento, para a efetivação da TUTELA ESPECÍFICA OU A 

OBTENÇÃO DE TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE, 

determinar as MEDIDAS NECESSÁRIAS À SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE.

Assim, a questão primordial na espécie traduz o cumprimento da ordem do 

E.TJMT, de modo que o depósito em dinheiro poderia dar fim ao impasse, 

satisfazendo a ideia de TUTELA JURISDICIONAL ADEQUADA E EFETIVA.

Entretanto, ao que parece, as partes não se ajustaram em questões 

simples e basilares, visto que – além da dúvida a respeito dos valores 

exatos de conversão dos grãos em pecúnia – sequer há consenso em 

relação a esta conversão, de modo que se formulou o pedido de entrega 

dos próprios grãos, conforme já havia sido determinado pelo E.TJMT e por 

este Juízo.

A este respeito, entendo que a tentativa de resolução do imbróglio restou 

frustrada, de modo que a vontade da parte beneficiária da decisão deverá 

se sobrepor, facultando-lhe a própria entrega dos grãos.

Portanto, diante da manifestação expressa da parte, dê-se fiel 

cumprimento à ordem de entrega dos grãos, mantendo-se a decisão de 

“Faculto à Empresa CHS a entrega voluntária dos grãos, no prazo de 48 

horas (qualidade e quantidade idêntica à do produto arrestado)”, 

observando estritamente a ordem do Tribunal, especialmente em relação 

ao local de entrega.

De igual forma, mantenho a multa arbitrada (a qual pode ser alterada, de 

acordo com o próprio Diploma Processual Civil).

Sem prejuízo, considerando-se que não houve a opção pelo resgate dos 

valores depositados, proceda-se à devolução, restituindo o depósito 

efetuado pela empresa CHS AGRONEGÓCIO. Em vista da manifestação 

das partes, reconheço o cumprimento do Provimento n. 68/2018 do CNJ.

Em relação ao pedido de condenação às penas do ato atentatório à 

dignidade da Justiça, entendo prudente aguardar a conduta da CHS para 

apreciação.

Já no tocante ao pleito de averiguação de crime de desobediência à ordem 

judicial, não vejo óbice à remessa dos autos ao Parquet, de modo que 

defiro o pedido conforme requerido.

Por fim, ressalto que a marcha processual dos processos de Códigos 

46270, 46306, 46497 e 46499 retomará a regularidade após a resolução 

desta questão prejudicial.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38270 Nr: 1002-57.2015.811.0079

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB-MT 19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/PR8.123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Vistos.

Intime-se o banco o requerido para se manifestar quanto à petição de REF 

51, no prazo de 10 (dez) dias, facultando-se a exibição voluntária da 

documentação requerida.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58446 Nr: 2461-89.2018.811.0079

 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: GILBERTO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50802 Nr: 2931-57.2017.811.0079

 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: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Divina Lopes - 

OAB:OAB/GO 28.932

 Vistos.

 MAURO JOSE DA SILVA ajuizou “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO” em 

face de ZILDA MATIOLE DA SILVA, ambos qualificados, alegando que são 

casados. Requer a decretação do divórcio. Juntou documentos.

A ré foi citada e apresentou contestação, concordando com o pedido 

feito, e requerendo o direito de usar o nome de solteira.

O Requerente pediu o julgamento antecipado da lida, não se opondo ao 

pedido feito pela Requerida.

Vieram conclusos os autos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

No mérito, o pedido é procedente.

Com o advento da EC n° 66/2010, a decretação do divórcio independe de 

transcurso de prazo pré-estabelecido ou de providência judicial anterior, 

não sendo óbice a pendência acerca da obrigação alimentar ou qualquer 

partilha de bens, a teor do que dispõe o enunciado 197 da súmula do 

Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, independentemente de qualquer motivo, ninguém poderá ser 

obrigado a continuar casado com quem quer que seja. E eventual 

morosidade processual não poderá ser entendida como legítimo óbice ao 

próprio direito à felicidade.

Afinal de contas, diante do legítimo direito em xeque, despido de qualquer 

empecilho legal, não há nada que impeça a concessão deste pedido, 

intrínseco à própria Dignidade Humana.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC, para decretar o divórcio das partes.

Deixo de condenar a parte requerida nas verbas da sucumbência, por não 

ter se oposto ao pedido.

 Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se que a 

Requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja, ZILDA MATIOLE.

 Ciência à Defensoria Pública.

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 700-57.2017.811.0079

 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: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 Vistos

Considerando-se a conexão de demandas (códigos 46270, 46306, 46497 

e 46499), passo a decidir simultaneamente.

CHS AGRONEGÓCIO ajuizou duas CAUTELARES ANTECEDENTES DE 

ARRESTO em face de JOSÉ ADAYR BOLOGNINI e IRACEMA RIBEIRO 

BOLOGNINI (autos de Código 46270 e 46306), as quais objetivaram o 

arresto de 7.196.628 (sete milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos 

e vinte e oito) quilos de grãos de soja, equivalente a 119.943 (cento e 

dezenove mil, novecentos e quarenta e três) sacas de 60 kg cada, com as 

mesmas características e especificações constantes da Cédula de 

Produto Rural 093 (CPR) e 10.258.000 (dez milhões, duzentos e cinquenta 

e oito mil) quilos de grãos de soja, equivalente a 170.697 (cento e setenta 

mil, seiscentos e noventa e sete) sacas de 60 kg cada, com as mesmas 

características e especificações constantes da Cédula de Produto Rural 

Nº 180 (“CPR”), respectivamente.

Foi concedida liminar em parte objetivando o arresto de 1.792.628 kg de 

soja (REF. 9 dos autos de Código 46270).

 Ao contrário, nos autos de Código 46306 foi indeferida a tutela de 

urgência, conforme REF. 5. Entretanto, conforme liminar concedida nos 

autos de Agravo de Instrumento de Código 1002621-77.2017.8.11.0000, o 

Egrégio TJMT concedeu o pedido liminar, mediante caução.

As ordens foram cumpridas conforme certidões de REF. 41 dos autos de 

Código 46270 e REF. 49 dos autos de Código 46306.

Nesse ínterim, foram ajuizadas duas ações de Embargos de Terceiro 

(Códigos 46497 e 46499) por VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e 

LUCIANA REGINA REZENDE TOMAIN, objetivando a suspensão dos 

arrestos concedidos.

Foi deferido em parte o pedido liminar nos autos de Código 46497. Nos 

autos de código 46499 o pedido liminar foi indeferido.

Em apreciação aos recursos de Agravo de Instrumento de n. 

1 0 0 3 0 5 6 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 0 ,  1 0 0 2 6 2 1 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 0  e 

1002956-96.2017.811.0000, o E.TJMT, por maioria, assim decidiu:

“dar provimento ao RAI nº 1003056-51.2017.8.11.0000 para reformar a 

decisão agravada e indeferir o pedido de arresto formulado pela CHS em 

relação à CPR nº 093; negar provimento ao RAI nº 

1002621-77.2017.8.11.0000, para manter, embora por outros 

fundamentos, a r. decisão indeferitória do pedido de arresto vinculado à 

CPR nº 180, e, por fim, dar provimento ao RAI nº 

1002956-96.2017.8.11.0000 para suspender os arrestos mencionados até 

a prolação de sentença nos autos dos Embargos de Terceiro (Proc. nº 

816-63.2017.811.0079 – Código 46497), ordenando, ainda, a imediata 

restituição, aos embargantes Vilmondes Tomaim e sua esposa, do produto 

soja arrestado em cumprimento às ordens judiciais de primeira instância 

proferida nos autos das ações Cautelares de Arresto e nos autos dos 

presentes recursos”.

Foi dado fiel cumprimento à ordem superior emanada.

Entretanto, por sucessivas vezes, a parte beneficiária do acórdão alegou 

descumprimento da decisão judicial, de modo que foi proferida a seguinte 

decisão:

“Vistos.

Antes do prosseguimento do feito e seu necessário saneamento, entendo 

prudente o célere e efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nesta esteira, relembro que já foi determinado o cumprimento da ordem, 

logo em seguida à comunicação oficial via Malote Digital.

Entretanto, relatam os réus que o cumprimento da ordem não ocorreu em 

seus exatos termos, imputando à credora condutas que ocasionam 

embaraços à sua efetivação, a exemplo da entrega de Grãos com 

qualidade diversa daqueles arrestados.

Assim, por óbvio, muito embora o grão seja fungível, ressalte-se que a 

qualidade diversa ocasiona severo prejuízo financeiro aos réus, os quais 

não conseguirão obter o valor de mercado dos mesmos grãos que foram 

arrestados.

Portanto, AUTORIZO a contratação de auxiliar técnico de sua confiança, 

às suas expensas, podendo acompanhar as diligências, objetivando a 

devolução dos grãos arrestados, de modo que a qualidade e valor de 

mercado sejam similares e objetivem, essencialmente, o retorno ao statu 

quo.

Certifique-se na íntegra o cumprimento da ordem, inclusive fazendo 

menção à qualidade dos grãos.

Às providências”.

Apesar da ordem, reiterou-se a alegação de descumprimento da decisão, 

comparecendo a este Gabinete, por diversas vezes, a Dra. Nayara 

Andréa Peu da Silva (OAB/MT nº 8.460) e o Dr. Antônio de Morais Pinto 

Júnior (OAB/MT 3652) requerendo a resolução do impasse.

Diante do imbróglio, o Juízo assim decidiu:

“Vistos.

1) Faculto à Empresa CHS a entrega voluntária dos grãos, no prazo de 48 

horas (qualidade e quantidade idêntica à do produto arrestado);

2) Eventualmente, faculto o próprio DEPÓSITO EM JUÍZO dos valores dos 

grãos, de acordo com a COTAÇÃO oficial do produto;

3) ARBITRO multa FIXA de 1 milhão de reais pelo descumprimento da 

ordem judicial, podendo ser majorada se acaso não for cumprida.

Providencie-se o necessário”.

Em seguida, a empresa CHS AGRONEGÓCIO compareceu aos autos de 

Código 46270 e depositou em juízo a quantia de R$ 1.707.813,00, alegando 

que o assunto ainda não foi definitivamente julgado, de modo que requereu 

a indisponibilidade dos valores até momento oportuno.

JOSÉ ADAYR BOLOGNINI e IRACEMA RIBEIRO BOLOGNINI opuseram 

Embargos de Declaração.

VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e LUCIANA REGINA REZENDE TOMAIN 

requereram o levantamento da quantia, bem como suscitou omissão em 

relação à cotação oficial do produto.

Diante de tal quadro, foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos.

REF. 123 e REF. 132: Considerando-se a ordem do E.TJMT de restituir os 

grãos arrestados, este Juízo determinou fiel cumprimento ao comando 

judicial proferido. Entretanto, por diversas vezes, a parte beneficiária 

noticiou o descumprimento da ordem judicial de entrega dos grãos, 

alegando que a empresa CHS estava entregando grãos com QUALIDADE 

DIVERSA dos produtos arrestados, de modo que tal conduta revela, por 

via transversa, o descumprimento da própria ordem judicial e consequente 

prejuízo financeiro à parte. Assim, diante do imbróglio de prolongada 

resolução, bem como diante da urgência requerida pela parte beneficiária, 

concedeu-se a possibilidade ALTERNATIVA e SUBSIDIÁRIA do próprio 

depósito em dinheiro dos valores referentes ao produto, especialmente 

porque a soja é commodity notoriamente comercializada em todo o estado 

e está sujeita a cotações delineadas, razão pela qual tal medida visa ao 

fim do entrave, solucionando o cumprimento exitoso da ordem proferida 

pelo E.TJMT.

 Enfim, houve o depósito em juízo pela empresa CHS de valor entendido 

como adequado ao comando judicial.

 A parte beneficiária requereu o levantamento dos valores e suscitou 

controvérsia a respeito da cotação dos produtos.

Desta forma, considerando o depósito judicial realizado pela empresa CHS, 

entende-se, claramente, que houve concordância com a CONVERSÃO da 

obrigação de entregar coisa certa em pagamento de quantia certa, 

especialmente porque não houve qualquer manifestação em sentido 

contrário à ordem judicial.

Entretanto, ressalto que a parte beneficiária requereu o levantamento dos 

valores depositados em juízo, MAS NÃO CONCORDOU EXPRESSAMENTE 

com esta possibilidade, de modo que se revela pertinente manifestação 

neste sentido. Ou seja, concedo o prazo de 05 dias para que a parte 

beneficiária se manifeste expressamente sobre 1) a concordância com a 

decisão (conversão da obrigação de entregar os grãos em quantia certa) 

proferida, eis que é alternativa diversa da decisão proferida pelo E.TJMT, 

facultando-se a OPÇÃO PELA ENTREGA DOS GRÃOS, conforme a ordem 

do E.TJMT; 2) na hipótese de concordância com a entrega de quantia 

certa, quais os valores que entende adequados, apresentando a cotação 

do produto, com a devida fonte, bem como a data exata de parâmetro.

Aguarde-se”.

Por fim, VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e LUCIANA REGINA REZENDE 

TOMAIN não concordaram com a conversão da soja em pecúnia (muito 

embora tenham requerido o levantamento da quantia em momento 

anterior).

Vieram conclusos. É o que importa.

No cumprimento de decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer (ou entregar coisa certa), o juiz poderá, de ofício ou 

a requerimento, para a efetivação da TUTELA ESPECÍFICA OU A 

OBTENÇÃO DE TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE, 

determinar as MEDIDAS NECESSÁRIAS À SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE.

Assim, a questão primordial na espécie traduz o cumprimento da ordem do 
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E.TJMT, de modo que o depósito em dinheiro poderia dar fim ao impasse, 

satisfazendo a ideia de TUTELA JURISDICIONAL ADEQUADA E EFETIVA.

Entretanto, ao que parece, as partes não se ajustaram em questões 

simples e basilares, visto que – além da dúvida a respeito dos valores 

exatos de conversão dos grãos em pecúnia – sequer há consenso em 

relação a esta conversão, de modo que se formulou o pedido de entrega 

dos próprios grãos, conforme já havia sido determinado pelo E.TJMT e por 

este Juízo.

A este respeito, entendo que a tentativa de resolução do imbróglio restou 

frustrada, de modo que a vontade da parte beneficiária da decisão deverá 

se sobrepor, facultando-lhe a própria entrega dos grãos.

Portanto, diante da manifestação expressa da parte, dê-se fiel 

cumprimento à ordem de entrega dos grãos, mantendo-se a decisão de 

“Faculto à Empresa CHS a entrega voluntária dos grãos, no prazo de 48 

horas (qualidade e quantidade idêntica à do produto arrestado)”, 

observando estritamente a ordem do Tribunal, especialmente em relação 

ao local de entrega.

De igual forma, mantenho a multa arbitrada (a qual pode ser alterada, de 

acordo com o próprio Diploma Processual Civil).

Sem prejuízo, considerando-se que não houve a opção pelo resgate dos 

valores depositados, proceda-se à devolução, restituindo o depósito 

efetuado pela empresa CHS AGRONEGÓCIO. Em vista da manifestação 

das partes, reconheço o cumprimento do Provimento n. 68/2018 do CNJ.

Em relação ao pedido de condenação às penas do ato atentatório à 

dignidade da Justiça, entendo prudente aguardar a conduta da CHS para 

apreciação.

Já no tocante ao pleito de averiguação de crime de desobediência à ordem 

judicial, não vejo óbice à remessa dos autos ao Parquet, de modo que 

defiro o pedido conforme requerido.

Por fim, ressalto que a marcha processual dos processos de Códigos 

46270, 46306, 46497 e 46499 retomará a regularidade após a resolução 

desta questão prejudicial.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46270 Nr: 691-95.2017.811.0079

 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: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 Vistos

Considerando-se a conexão de demandas (códigos 46270, 46306, 46497 

e 46499), passo a decidir simultaneamente.

CHS AGRONEGÓCIO ajuizou duas CAUTELARES ANTECEDENTES DE 

ARRESTO em face de JOSÉ ADAYR BOLOGNINI e IRACEMA RIBEIRO 

BOLOGNINI (autos de Código 46270 e 46306), as quais objetivaram o 

arresto de 7.196.628 (sete milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos 

e vinte e oito) quilos de grãos de soja, equivalente a 119.943 (cento e 

dezenove mil, novecentos e quarenta e três) sacas de 60 kg cada, com as 

mesmas características e especificações constantes da Cédula de 

Produto Rural 093 (CPR) e 10.258.000 (dez milhões, duzentos e cinquenta 

e oito mil) quilos de grãos de soja, equivalente a 170.697 (cento e setenta 

mil, seiscentos e noventa e sete) sacas de 60 kg cada, com as mesmas 

características e especificações constantes da Cédula de Produto Rural 

Nº 180 (“CPR”), respectivamente.

Foi concedida liminar em parte objetivando o arresto de 1.792.628 kg de 

soja (REF. 9 dos autos de Código 46270).

 Ao contrário, nos autos de Código 46306 foi indeferida a tutela de 

urgência, conforme REF. 5. Entretanto, conforme liminar concedida nos 

autos de Agravo de Instrumento de Código 1002621-77.2017.8.11.0000, o 

Egrégio TJMT concedeu o pedido liminar, mediante caução.

As ordens foram cumpridas conforme certidões de REF. 41 dos autos de 

Código 46270 e REF. 49 dos autos de Código 46306.

Nesse ínterim, foram ajuizadas duas ações de Embargos de Terceiro 

(Códigos 46497 e 46499) por VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e 

LUCIANA REGINA REZENDE TOMAIN, objetivando a suspensão dos 

arrestos concedidos.

Foi deferido em parte o pedido liminar nos autos de Código 46497. Nos 

autos de código 46499 o pedido liminar foi indeferido.

Em apreciação aos recursos de Agravo de Instrumento de n. 

1 0 0 3 0 5 6 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 0 ,  1 0 0 2 6 2 1 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 0  e 

1002956-96.2017.811.0000, o E.TJMT, por maioria, assim decidiu:

“dar provimento ao RAI nº 1003056-51.2017.8.11.0000 para reformar a 

decisão agravada e indeferir o pedido de arresto formulado pela CHS em 

relação à CPR nº 093; negar provimento ao RAI nº 

1002621-77.2017.8.11.0000, para manter, embora por outros 

fundamentos, a r. decisão indeferitória do pedido de arresto vinculado à 

CPR nº 180, e, por fim, dar provimento ao RAI nº 

1002956-96.2017.8.11.0000 para suspender os arrestos mencionados até 

a prolação de sentença nos autos dos Embargos de Terceiro (Proc. nº 

816-63.2017.811.0079 – Código 46497), ordenando, ainda, a imediata 

restituição, aos embargantes Vilmondes Tomaim e sua esposa, do produto 

soja arrestado em cumprimento às ordens judiciais de primeira instância 

proferida nos autos das ações Cautelares de Arresto e nos autos dos 

presentes recursos”.

Foi dado fiel cumprimento à ordem superior emanada.

Entretanto, por sucessivas vezes, a parte beneficiária do acórdão alegou 

descumprimento da decisão judicial, de modo que foi proferida a seguinte 

decisão:

“Vistos.

Antes do prosseguimento do feito e seu necessário saneamento, entendo 

prudente o célere e efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nesta esteira, relembro que já foi determinado o cumprimento da ordem, 

logo em seguida à comunicação oficial via Malote Digital.

Entretanto, relatam os réus que o cumprimento da ordem não ocorreu em 

seus exatos termos, imputando à credora condutas que ocasionam 

embaraços à sua efetivação, a exemplo da entrega de Grãos com 

qualidade diversa daqueles arrestados.

Assim, por óbvio, muito embora o grão seja fungível, ressalte-se que a 

qualidade diversa ocasiona severo prejuízo financeiro aos réus, os quais 

não conseguirão obter o valor de mercado dos mesmos grãos que foram 

arrestados.

Portanto, AUTORIZO a contratação de auxiliar técnico de sua confiança, 

às suas expensas, podendo acompanhar as diligências, objetivando a 

devolução dos grãos arrestados, de modo que a qualidade e valor de 

mercado sejam similares e objetivem, essencialmente, o retorno ao statu 

quo.

Certifique-se na íntegra o cumprimento da ordem, inclusive fazendo 

menção à qualidade dos grãos.

Às providências”.

Apesar da ordem, reiterou-se a alegação de descumprimento da decisão, 

comparecendo a este Gabinete, por diversas vezes, a Dra. Nayara 

Andréa Peu da Silva (OAB/MT nº 8.460) e o Dr. Antônio de Morais Pinto 

Júnior (OAB/MT 3652) requerendo a resolução do impasse.

Diante do imbróglio, o Juízo assim decidiu:

“Vistos.

1) Faculto à Empresa CHS a entrega voluntária dos grãos, no prazo de 48 

horas (qualidade e quantidade idêntica à do produto arrestado);

2) Eventualmente, faculto o próprio DEPÓSITO EM JUÍZO dos valores dos 

grãos, de acordo com a COTAÇÃO oficial do produto;

3) ARBITRO multa FIXA de 1 milhão de reais pelo descumprimento da 

ordem judicial, podendo ser majorada se acaso não for cumprida.

Providencie-se o necessário”.

Em seguida, a empresa CHS AGRONEGÓCIO compareceu aos autos de 

Código 46270 e depositou em juízo a quantia de R$ 1.707.813,00, alegando 

que o assunto ainda não foi definitivamente julgado, de modo que requereu 

a indisponibilidade dos valores até momento oportuno.

JOSÉ ADAYR BOLOGNINI e IRACEMA RIBEIRO BOLOGNINI opuseram 

Embargos de Declaração.

VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e LUCIANA REGINA REZENDE TOMAIN 

requereram o levantamento da quantia, bem como suscitou omissão em 

relação à cotação oficial do produto.

Diante de tal quadro, foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos.

REF. 123 e REF. 132: Considerando-se a ordem do E.TJMT de restituir os 

grãos arrestados, este Juízo determinou fiel cumprimento ao comando 

judicial proferido. Entretanto, por diversas vezes, a parte beneficiária 
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noticiou o descumprimento da ordem judicial de entrega dos grãos, 

alegando que a empresa CHS estava entregando grãos com QUALIDADE 

DIVERSA dos produtos arrestados, de modo que tal conduta revela, por 

via transversa, o descumprimento da própria ordem judicial e consequente 

prejuízo financeiro à parte. Assim, diante do imbróglio de prolongada 

resolução, bem como diante da urgência requerida pela parte beneficiária, 

concedeu-se a possibilidade ALTERNATIVA e SUBSIDIÁRIA do próprio 

depósito em dinheiro dos valores referentes ao produto, especialmente 

porque a soja é commodity notoriamente comercializada em todo o estado 

e está sujeita a cotações delineadas, razão pela qual tal medida visa ao 

fim do entrave, solucionando o cumprimento exitoso da ordem proferida 

pelo E.TJMT.

 Enfim, houve o depósito em juízo pela empresa CHS de valor entendido 

como adequado ao comando judicial.

 A parte beneficiária requereu o levantamento dos valores e suscitou 

controvérsia a respeito da cotação dos produtos.

Desta forma, considerando o depósito judicial realizado pela empresa CHS, 

entende-se, claramente, que houve concordância com a CONVERSÃO da 

obrigação de entregar coisa certa em pagamento de quantia certa, 

especialmente porque não houve qualquer manifestação em sentido 

contrário à ordem judicial.

Entretanto, ressalto que a parte beneficiária requereu o levantamento dos 

valores depositados em juízo, MAS NÃO CONCORDOU EXPRESSAMENTE 

com esta possibilidade, de modo que se revela pertinente manifestação 

neste sentido. Ou seja, concedo o prazo de 05 dias para que a parte 

beneficiária se manifeste expressamente sobre 1) a concordância com a 

decisão (conversão da obrigação de entregar os grãos em quantia certa) 

proferida, eis que é alternativa diversa da decisão proferida pelo E.TJMT, 

facultando-se a OPÇÃO PELA ENTREGA DOS GRÃOS, conforme a ordem 

do E.TJMT; 2) na hipótese de concordância com a entrega de quantia 

certa, quais os valores que entende adequados, apresentando a cotação 

do produto, com a devida fonte, bem como a data exata de parâmetro.

Aguarde-se”.

Por fim, VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e LUCIANA REGINA REZENDE 

TOMAIN não concordaram com a conversão da soja em pecúnia (muito 

embora tenham requerido o levantamento da quantia em momento 

anterior).

Vieram conclusos. É o que importa.

No cumprimento de decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer (ou entregar coisa certa), o juiz poderá, de ofício ou 

a requerimento, para a efetivação da TUTELA ESPECÍFICA OU A 

OBTENÇÃO DE TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE, 

determinar as MEDIDAS NECESSÁRIAS À SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE.

Assim, a questão primordial na espécie traduz o cumprimento da ordem do 

E.TJMT, de modo que o depósito em dinheiro poderia dar fim ao impasse, 

satisfazendo a ideia de TUTELA JURISDICIONAL ADEQUADA E EFETIVA.

Entretanto, ao que parece, as partes não se ajustaram em questões 

simples e basilares, visto que – além da dúvida a respeito dos valores 

exatos de conversão dos grãos em pecúnia – sequer há consenso em 

relação a esta conversão, de modo que se formulou o pedido de entrega 

dos próprios grãos, conforme já havia sido determinado pelo E.TJMT e por 

este Juízo.

A este respeito, entendo que a tentativa de resolução do imbróglio restou 

frustrada, de modo que a vontade da parte beneficiária da decisão deverá 

se sobrepor, facultando-lhe a própria entrega dos grãos.

Portanto, diante da manifestação expressa da parte, dê-se fiel 

cumprimento à ordem de entrega dos grãos, mantendo-se a decisão de 

“Faculto à Empresa CHS a entrega voluntária dos grãos, no prazo de 48 

horas (qualidade e quantidade idêntica à do produto arrestado)”, 

observando estritamente a ordem do Tribunal, especialmente em relação 

ao local de entrega.

De igual forma, mantenho a multa arbitrada (a qual pode ser alterada, de 

acordo com o próprio Diploma Processual Civil).

Sem prejuízo, considerando-se que não houve a opção pelo resgate dos 

valores depositados, proceda-se à devolução, restituindo o depósito 

efetuado pela empresa CHS AGRONEGÓCIO. Em vista da manifestação 

das partes, reconheço o cumprimento do Provimento n. 68/2018 do CNJ.

Em relação ao pedido de condenação às penas do ato atentatório à 

dignidade da Justiça, entendo prudente aguardar a conduta da CHS para 

apreciação.

Já no tocante ao pleito de averiguação de crime de desobediência à ordem 

judicial, não vejo óbice à remessa dos autos ao Parquet, de modo que 

defiro o pedido conforme requerido.

Por fim, ressalto que a marcha processual dos processos de Códigos 

46270, 46306, 46497 e 46499 retomará a regularidade após a resolução 

desta questão prejudicial.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58334 Nr: 2387-35.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS Agronegócio - Indústria e Comércio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU TAMIOSO, WALDA DOS SANTOS 

TAMIOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite (m)-se o (a) (s) devedor (a) (s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar (em) o pagamento do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58463 Nr: 2473-06.2018.811.0079

 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: ASAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Carla Milene Pereira Silva - OAB:MT 

22.275/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a petição inicial.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58444 Nr: 2460-07.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JTP, NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERIO BRAGA VILELA - 

OAB:21731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil. Custas recolhidas.
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DA GUARDA PROVISÓRIA

Determino realização e Estudos da Equipe Interdisciplinar do Juízo, COM 

REALIZAÇÃO IMEDIATA, fazendo constar tudo o que for necessário para 

a apreciação do pedido liminar.

Sem prejuízo, abra-se vista ao Parquet para manifestação.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58601 Nr: 2516-40.2018.811.0079

 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: MAYCON GODOY DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Maria de Souza, Hélido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCK FEITOSA CÂMARA - 

OAB:33571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCK FEITOSA CÂMARA - 

OAB:33571

 Vistos.

1) Intime-se a parte autora para comprovar sua hipossuficiência financeira 

mediante documentação idônea, notadamente declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária.

 2) O prazo para o cumprimento do disposto no item supra é de 15 dias, 

sob as penas da lei, facultando-se o recolhimento das taxas e custas 

processuais no mesmo prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33080 Nr: 1523-70.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGRL, HML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVERAL FRANCISCO 

LOPES - OAB:3.549-B

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais.

Intimem-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.: 33368 Nr: 174-95.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFM, LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍSA SANCHEZ MONTEIRO 

FIORAVANTI DIAS - OAB:OAB/MS 17.082

 Vistos.

Ante a justificativa apresentada pela Requerente, entendo necessária 

nova tentativa de realização do exame para coleta do material genético 

das partes.

 Designo o Laboratório Central, localizado na Av. Padre João Bosco, 

n.1559, Centro, município de Ribeirão Cascalheira/MT, para colheita e 

exame do material genético de Julia Frantheysca Macedo e Paulo Henrique 

Hartmann.

Intime-se o perito médico, que desde já nomeio o Dr. Adair Cabral Melo, no 

endereço acima mencionado, para que, no prazo de 5 dias, informe o dia e 

horário em que poderá ser realizado o exame de DNA, em prazo não 

inferior a 60 dias, pra que haja tempo hábil para intimação das partes, 

advertindo-o que os custos da referida perícia serão arcados pelo 

suposto pai.

Após, com a designação da data da perícia, INTIMEM-SE imediatamente as 

partes para comparecimento no dia e hora marcados.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58524 Nr: 2487-87.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Nilva Miranda Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec. Lei n. 911/69, proposta por Banco Itaucard S/A em 

desfavor de Nilva Miranda Silva, todos qualificados, tendo por objeto o 

bem descrito na exordial.Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, necessária a comprovação (art. 3º do Decreto-Lei 911/69):

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17244 Nr: 201-54.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 INDEFIRO o pedido de atualização de cálculo via contadoria judicial, tendo 

em vista que é incumbência da própria parte Exequente.

Desta forma, INTIME-SE a Exequente, por meio de sua procuradora 

constituída nos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o 

valor atualizado do débito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58340 Nr: 2391-72.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGF Importação, Exportação e Comércio de Máquinas e 

Acessórios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMTTL Terraplenagem e Transportes de 

Máquinas e Implementos de Terraplenagem LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BONTURI VON ZUBEN - 

OAB:206768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão da distribuidora (Ref: 2), INTIME-SE o Exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha os valores referente à 

taxa judiciária e as custas judiciais para o devido cumprimento do ato 

deprecado.

Comprovado o pagamento dos respectivos valores, cumpra-se, conforme 

deprecado.
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Depois de cumprido o ato ou decorrido o prazo sem o devido recolhimento 

dos emolumentos, devolva-se à origem, com as baixas e homenagens de 

estilo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Impulsiono o feito para intimar o patrono do réu para apresentar os 

memoriais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31550 Nr: 1689-39.2012.811.0079

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 Vistos.

A nobre Curadora Especial apresentou embargos de declaração em face 

da r. sentença de fls. 63/65, alegando que ela teria sido omissa ao não 

arbitrar honorários advocatícios em favor da Peticionante.

 Com razão a Embargante.

Assim, ACOLHO os presentes embargos para acrescer o seguinte 

parágrafo às fls. 65:

Ante a inexistência da Defensoria Pública na Comarca, à época dos fatos, 

e considerando o disposto no art. 22 da Lei 8.906/94,

 CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios à douta Curadora Especial da Requerida no valor de 2 URHs.

 Expeça-se a respectiva certidão em favor da nobre Causídica.

No mais, a sentença permanece como lançada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58486 Nr: 2477-43.2018.811.0079

 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: ANTONIO MENDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58329 Nr: 2382-13.2018.811.0079

 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: Joana Alves Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58409 Nr: 2440-16.2018.811.0079

 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: LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

Recebo a petição inicial. Defiro a gratuidade.
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Comprovada a relação familiar pela certidão de nascimento acostada aos 

autos, ARBITRO o valor de 30% sobre o salário mínimo nacional a título de 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 4° da Lei n. 5.478/68.

OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O DIA DEZ DE CADA MÊS 

em conta bancária a ser informada pela própria parte autora.

SECRETARIA: CONSTAR DO MANDADO DE INTIMAÇÃO A CONTA 

BANCÁRIA FORNECIDA.

Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 

334, caput, do Novo CPC, que se realizará de acordo com a pauta do 

conciliador deste Juízo.

 Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. 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.

Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) autor(a)(s) 

ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º, do Novo CPC.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46499 Nr: 818-33.2017.811.0079

 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: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DA COSTA NUNES - 

OAB:OAB/GO 11260

 Vistos

Considerando-se a conexão de demandas (códigos 46270, 46306, 46497 

e 46499), passo a decidir simultaneamente.

CHS AGRONEGÓCIO ajuizou duas CAUTELARES ANTECEDENTES DE 

ARRESTO em face de JOSÉ ADAYR BOLOGNINI e IRACEMA RIBEIRO 

BOLOGNINI (autos de Código 46270 e 46306), as quais objetivaram o 

arresto de 7.196.628 (sete milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos 

e vinte e oito) quilos de grãos de soja, equivalente a 119.943 (cento e 

dezenove mil, novecentos e quarenta e três) sacas de 60 kg cada, com as 

mesmas características e especificações constantes da Cédula de 

Produto Rural 093 (CPR) e 10.258.000 (dez milhões, duzentos e cinquenta 

e oito mil) quilos de grãos de soja, equivalente a 170.697 (cento e setenta 

mil, seiscentos e noventa e sete) sacas de 60 kg cada, com as mesmas 

características e especificações constantes da Cédula de Produto Rural 

Nº 180 (“CPR”), respectivamente.

Foi concedida liminar em parte objetivando o arresto de 1.792.628 kg de 

soja (REF. 9 dos autos de Código 46270).

 Ao contrário, nos autos de Código 46306 foi indeferida a tutela de 

urgência, conforme REF. 5. Entretanto, conforme liminar concedida nos 

autos de Agravo de Instrumento de Código 1002621-77.2017.8.11.0000, o 

Egrégio TJMT concedeu o pedido liminar, mediante caução.

As ordens foram cumpridas conforme certidões de REF. 41 dos autos de 

Código 46270 e REF. 49 dos autos de Código 46306.

Nesse ínterim, foram ajuizadas duas ações de Embargos de Terceiro 

(Códigos 46497 e 46499) por VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e 

LUCIANA REGINA REZENDE TOMAIN, objetivando a suspensão dos 

arrestos concedidos.

Foi deferido em parte o pedido liminar nos autos de Código 46497. Nos 

autos de código 46499 o pedido liminar foi indeferido.

Em apreciação aos recursos de Agravo de Instrumento de n. 

1 0 0 3 0 5 6 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 0 ,  1 0 0 2 6 2 1 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 0  e 

1002956-96.2017.811.0000, o E.TJMT, por maioria, assim decidiu:

“dar provimento ao RAI nº 1003056-51.2017.8.11.0000 para reformar a 

decisão agravada e indeferir o pedido de arresto formulado pela CHS em 

relação à CPR nº 093; negar provimento ao RAI nº 

1002621-77.2017.8.11.0000, para manter, embora por outros 

fundamentos, a r. decisão indeferitória do pedido de arresto vinculado à 

CPR nº 180, e, por fim, dar provimento ao RAI nº 

1002956-96.2017.8.11.0000 para suspender os arrestos mencionados até 

a prolação de sentença nos autos dos Embargos de Terceiro (Proc. nº 

816-63.2017.811.0079 – Código 46497), ordenando, ainda, a imediata 

restituição, aos embargantes Vilmondes Tomaim e sua esposa, do produto 

soja arrestado em cumprimento às ordens judiciais de primeira instância 

proferida nos autos das ações Cautelares de Arresto e nos autos dos 

presentes recursos”.

Foi dado fiel cumprimento à ordem superior emanada.

Entretanto, por sucessivas vezes, a parte beneficiária do acórdão alegou 

descumprimento da decisão judicial, de modo que foi proferida a seguinte 

decisão:

“Vistos.

Antes do prosseguimento do feito e seu necessário saneamento, entendo 

prudente o célere e efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nesta esteira, relembro que já foi determinado o cumprimento da ordem, 

logo em seguida à comunicação oficial via Malote Digital.

Entretanto, relatam os réus que o cumprimento da ordem não ocorreu em 

seus exatos termos, imputando à credora condutas que ocasionam 

embaraços à sua efetivação, a exemplo da entrega de Grãos com 

qualidade diversa daqueles arrestados.

Assim, por óbvio, muito embora o grão seja fungível, ressalte-se que a 

qualidade diversa ocasiona severo prejuízo financeiro aos réus, os quais 

não conseguirão obter o valor de mercado dos mesmos grãos que foram 

arrestados.

Portanto, AUTORIZO a contratação de auxiliar técnico de sua confiança, 

às suas expensas, podendo acompanhar as diligências, objetivando a 

devolução dos grãos arrestados, de modo que a qualidade e valor de 

mercado sejam similares e objetivem, essencialmente, o retorno ao statu 

quo.

Certifique-se na íntegra o cumprimento da ordem, inclusive fazendo 

menção à qualidade dos grãos.

Às providências”.

Apesar da ordem, reiterou-se a alegação de descumprimento da decisão, 

comparecendo a este Gabinete, por diversas vezes, a Dra. Nayara 

Andréa Peu da Silva (OAB/MT nº 8.460) e o Dr. Antônio de Morais Pinto 

Júnior (OAB/MT 3652) requerendo a resolução do impasse.

Diante do imbróglio, o Juízo assim decidiu:

“Vistos.

1) Faculto à Empresa CHS a entrega voluntária dos grãos, no prazo de 48 

horas (qualidade e quantidade idêntica à do produto arrestado);

2) Eventualmente, faculto o próprio DEPÓSITO EM JUÍZO dos valores dos 

grãos, de acordo com a COTAÇÃO oficial do produto;

3) ARBITRO multa FIXA de 1 milhão de reais pelo descumprimento da 

ordem judicial, podendo ser majorada se acaso não for cumprida.

Providencie-se o necessário”.

Em seguida, a empresa CHS AGRONEGÓCIO compareceu aos autos de 

Código 46270 e depositou em juízo a quantia de R$ 1.707.813,00, alegando 

que o assunto ainda não foi definitivamente julgado, de modo que requereu 

a indisponibilidade dos valores até momento oportuno.

JOSÉ ADAYR BOLOGNINI e IRACEMA RIBEIRO BOLOGNINI opuseram 

Embargos de Declaração.

VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e LUCIANA REGINA REZENDE TOMAIN 

requereram o levantamento da quantia, bem como suscitou omissão em 

relação à cotação oficial do produto.

Diante de tal quadro, foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos.

REF. 123 e REF. 132: Considerando-se a ordem do E.TJMT de restituir os 

grãos arrestados, este Juízo determinou fiel cumprimento ao comando 

judicial proferido. Entretanto, por diversas vezes, a parte beneficiária 

noticiou o descumprimento da ordem judicial de entrega dos grãos, 

alegando que a empresa CHS estava entregando grãos com QUALIDADE 

DIVERSA dos produtos arrestados, de modo que tal conduta revela, por 

via transversa, o descumprimento da própria ordem judicial e consequente 

prejuízo financeiro à parte. Assim, diante do imbróglio de prolongada 

resolução, bem como diante da urgência requerida pela parte beneficiária, 

concedeu-se a possibilidade ALTERNATIVA e SUBSIDIÁRIA do próprio 
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depósito em dinheiro dos valores referentes ao produto, especialmente 

porque a soja é commodity notoriamente comercializada em todo o estado 

e está sujeita a cotações delineadas, razão pela qual tal medida visa ao 

fim do entrave, solucionando o cumprimento exitoso da ordem proferida 

pelo E.TJMT.

 Enfim, houve o depósito em juízo pela empresa CHS de valor entendido 

como adequado ao comando judicial.

 A parte beneficiária requereu o levantamento dos valores e suscitou 

controvérsia a respeito da cotação dos produtos.

Desta forma, considerando o depósito judicial realizado pela empresa CHS, 

entende-se, claramente, que houve concordância com a CONVERSÃO da 

obrigação de entregar coisa certa em pagamento de quantia certa, 

especialmente porque não houve qualquer manifestação em sentido 

contrário à ordem judicial.

Entretanto, ressalto que a parte beneficiária requereu o levantamento dos 

valores depositados em juízo, MAS NÃO CONCORDOU EXPRESSAMENTE 

com esta possibilidade, de modo que se revela pertinente manifestação 

neste sentido. Ou seja, concedo o prazo de 05 dias para que a parte 

beneficiária se manifeste expressamente sobre 1) a concordância com a 

decisão (conversão da obrigação de entregar os grãos em quantia certa) 

proferida, eis que é alternativa diversa da decisão proferida pelo E.TJMT, 

facultando-se a OPÇÃO PELA ENTREGA DOS GRÃOS, conforme a ordem 

do E.TJMT; 2) na hipótese de concordância com a entrega de quantia 

certa, quais os valores que entende adequados, apresentando a cotação 

do produto, com a devida fonte, bem como a data exata de parâmetro.

Aguarde-se”.

Por fim, VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN e LUCIANA REGINA REZENDE 

TOMAIN não concordaram com a conversão da soja em pecúnia (muito 

embora tenham requerido o levantamento da quantia em momento 

anterior).

Vieram conclusos. É o que importa.

No cumprimento de decisão que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer (ou entregar coisa certa), o juiz poderá, de ofício ou 

a requerimento, para a efetivação da TUTELA ESPECÍFICA OU A 

OBTENÇÃO DE TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE, 

determinar as MEDIDAS NECESSÁRIAS À SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE.

Assim, a questão primordial na espécie traduz o cumprimento da ordem do 

E.TJMT, de modo que o depósito em dinheiro poderia dar fim ao impasse, 

satisfazendo a ideia de TUTELA JURISDICIONAL ADEQUADA E EFETIVA.

Entretanto, ao que parece, as partes não se ajustaram em questões 

simples e basilares, visto que – além da dúvida a respeito dos valores 

exatos de conversão dos grãos em pecúnia – sequer há consenso em 

relação a esta conversão, de modo que se formulou o pedido de entrega 

dos próprios grãos, conforme já havia sido determinado pelo E.TJMT e por 

este Juízo.

A este respeito, entendo que a tentativa de resolução do imbróglio restou 

frustrada, de modo que a vontade da parte beneficiária da decisão deverá 

se sobrepor, facultando-lhe a própria entrega dos grãos.

Portanto, diante da manifestação expressa da parte, dê-se fiel 

cumprimento à ordem de entrega dos grãos, mantendo-se a decisão de 

“Faculto à Empresa CHS a entrega voluntária dos grãos, no prazo de 48 

horas (qualidade e quantidade idêntica à do produto arrestado)”, 

observando estritamente a ordem do Tribunal, especialmente em relação 

ao local de entrega.

De igual forma, mantenho a multa arbitrada (a qual pode ser alterada, de 

acordo com o próprio Diploma Processual Civil).

Sem prejuízo, considerando-se que não houve a opção pelo resgate dos 

valores depositados, proceda-se à devolução, restituindo o depósito 

efetuado pela empresa CHS AGRONEGÓCIO. Em vista da manifestação 

das partes, reconheço o cumprimento do Provimento n. 68/2018 do CNJ.

Em relação ao pedido de condenação às penas do ato atentatório à 

dignidade da Justiça, entendo prudente aguardar a conduta da CHS para 

apreciação.

Já no tocante ao pleito de averiguação de crime de desobediência à ordem 

judicial, não vejo óbice à remessa dos autos ao Parquet, de modo que 

defiro o pedido conforme requerido.

Por fim, ressalto que a marcha processual dos processos de Códigos 

46270, 46306, 46497 e 46499 retomará a regularidade após a resolução 

desta questão prejudicial.

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16443 Nr: 1133-76.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO LUIZ DE ALMEIDA, Cpf: 

82836264187, Rg: 1033426-2, Filiação: João Ivanor dos Santos Almeida e 

Neuza de Lourdes de Almeida, data de nascimento: 23/04/1979, 

brasileiro(a), natural de Nova Xavantina-MT, solteiro(a), tecnico em 

eletronica. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO APENADO para que dê continuidade ao 

cumprimento de pena, sob pena de regressão cautelar e expedição de 

mandado de prisão.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Trata-se de executivo de pena 

de Marcio Luiz de Almeida, já qualificado nos autos, condenado a 

reprimenda de 02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime 

aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade 

substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas em sede de 

execução penal, além da pena pecuniária.Com o trânsito da sentença em 

julgado e a expedição de guia de execução, os autos foram encaminhados 

ao MPE para manifestação. Designada audiência admonitória, verificou-se 

que o reeducando reside em outra Comarca (fl.46), razão pela qual no 

juízo deprecado ela fora realizada (fls.53/54). O reeducando cumpriu parte 

de sua pena restritiva de direito (fl.84), bem como pagou a pena pecuniária 

(fl.66).Com efeito, tendo em vista que o reeducando não fora mais 

encontrado, o MP (fls.119/119vº), requer a regressão cautelar do 

condenado, com a expedição do respectivo mandado de prisão.Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisados os 

autos, verifico que antes da expedição do mandado de prisão, cabe, na 

espécie, a intimação do apenado via edital, em razão dos argumentos a 

seguir alinhavados.Os princípios constitucionais do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa, garantias de um autêntico Estado 

Democrático de Direito, incidem sobre todo e qualquer processo, seja em 

sua fase cognitiva, seja em sua fase executória. Embora caiba ao 

sentenciado manter atualizado o seu endereço junto ao Juízo de 

Execução, verifico que a conversão da pena restritiva de direito em pena 

privativa de liberdade sem esgotar todos os meios de intimação, viola os 

princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório.Conforme se 

observa dos autos, o apenado não foi encontrado para dar 

prosseguimento no cumprimento das penas restritivas de direitos, estando 

considerado em local incerto e não sabido. Desta forma, entendo que 

antes de determinar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa 

de liberdade, necessário seria esgotar todos os meios de localizá-lo, 

inclusive com sua intimação via edital. O artigo 181, § 1.º, da Lei 7.210/84 

(LEP) estabelece que a intimação por edital do reeducando é providência 

necessária, quando não se tem notícias de seu paradeiro. Neste sentido é 

o entendimento da jurisprudência: AGRAVO EM EXECUÇÃO - RÉU NÃO 

ENCONTRADO PARA DAR INICIO AO CUMPRIMENTO DA PENA - 

CONDENADO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - CONVERSÃO DA 

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

NULIDADE ACOLHIDA. 01. Os princípios constitucionais do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias de um 

autêntico Estado Democrático de Direito, incidem sobre todo e qualquer 

processo, seja em sua fase cognitiva, seja em sua fase executória. 02. 

Embora caiba à Defesa e ao sentenciado manter atualizado o seu 

endereço junto ao Juízo de Execução, verificado que a conversão da 

pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade se deu sem 

esgotar todos os meios de intimação, imperiosa a cassação de referida 

decisão, sob pena de violação dos princípios constitucionais de ampla 

defesa e contraditório. (TJ-MG - AGEPN: 10024130897986001 MG, 

Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras 

Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

26/05/2014)AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. 

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFICIO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA 

DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REEDUCANDO EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. LESÃO 

À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO ANULADA. 1. A 

ausência de intimação do reeducando, via edital, para comparecer à 
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audiência de justificação antes de ser convertida a pena restritiva de 

direitos em privativa de liberdade, implica, necessariamente, em lesão à 

ampla defesa e ao contraditório, devendo, portanto, ser anulada a decisão 

de Primeiro Grau que converteu a pena substitutiva em pena corporal, 

procedendo-se a intimação do apenado, por edital. 2. Declarada de ofício a 

nulidade da decisão recorrida, determinando, via de consequência, a 

intimação do agravante, por edital, para comparecer à audiência de 

justificação. (Agravo em Execução Penal 1.0470.07.041468-0/001, Relator 

(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento 

em 19/04/2012, publicação da sumula em 27/04/2012). RECURSO DE 

AGRAVO EM EXECUÇÃO - CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE 

DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - PRELIMINAR DEFENSIVA - 

NULIDADE DA DECISÃO QUE A DETERMINOU - AUSÊNCIA DA 

NECESSÁRIA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DO RÉU, POR TODOS OS MEIOS 

PROCESSUAIS, PARA A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - VIOLAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LIV E LV, DA CR/88 - 

PREFACIAL ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. 'O processo de 

execução, entendido em sua função garantidora, deve ser instaurado com 

observância aos princípios constitucionalmente garantidos do devido 

processo legal, ampla defesa e do contraditório, que não são exclusivos 

da fase cognitiva do processo'. 'A conversão da pena restritiva de direitos 

em privativa de liberdade, de forma automática, é contrária à lei, sendo 

imprescindível a tentativa de prévia oitiva do sentenciado para que seja 

conferida a ele a oportunidade de oferecer a justificativa a que se refere a 

lei penal, antes de sofrer constrição à sua liberdade'. 'Se o sentenciado 

não é encontrado para ser intimado pessoalmente do início do 

cumprimento da pena restritiva de direitos ou para apresentar justificativa 

em relação ao descumprimento desta, tal reprimenda não pode ser 

convertida em privativa de liberdade antes de se tentar a intimação por 

edital'. (TJMG, 1.ª Câmara Criminal, Agravo n.º 1.0000.07.457691-9/001 

(1), Rel. Des. Eduardo Brum, j. 04/12/2007; pub. DOMG de 11/01/2008). 

Desta forma, em observância aos princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório e não sendo a regressão cautelar da pena e 

expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado medidas 

necessárias e adequadas, no presente momento, frise-se, indefiro, por 

hora, o pedido ministerial retro. Por todo o exposto, intime-se o apenado 

por edital, com prazo de 15 dias, para que dê continuidade ao cumprimento 

de pena, sob pena de regressão cautelar e expedição de mandado de 

prisão. Ciência ao MPE. Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 03 de julho de 2018

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41312 Nr: 635-96.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MARQUES - ME, Frederico Marques

 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: FLÁVIO FONSECA DE AGUIAR 

- OAB:38674

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para determinar a expedição de Carta de 

Intimação via correia para a parte executada, intimando-a a juntar nos 

autos cópia das matrículas dos imóveis indicados a penhora, conforme 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de 04/11/2018, ref. 19 e requerido pela 

parte exequente na petição de ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58388 Nr: 2425-47.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Webes Oliveira dos Santos, Maria Eliene Dias 

da Luz, Maria Eliene Dias da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, MARCOS ANTONIO DE A . RIBEIRO - 

OAB:5308-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte exequente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, para que 

ele cumpra a Carta Precatória, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58609 Nr: 2518-10.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Contini - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KISMAIR MARTINS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:OAB/MT 24076B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 793,00 (setecentos e 

noventa e três reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 

da CNGC/MT, para que ele cumpra a Carta Precatória, mediante Guia a ser 

retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20627 Nr: 254-64.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO LODI, WANDER CARLOS DE 

SOUZA, CLODOVEU ALVES CABRAL, JORDANO PAES DE BARROS, 

LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO TIAGO 

DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS, para devolução dos autos nº 

254-64.2011.811.0079, Protocolo 20627, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48809 Nr: 1991-92.2017.811.0079

 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: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Considerando-se a juntada da cópia da sentença proferida pelo Juízo da 

Comarca de Querência/MT, intimem-se as partes para manifestação em 05 

(cinco) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 186-70.2018.811.0079

 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): Esly Borges Massena Junior, LUISLEN DOS 

SANTOS RODRIGUES, Vergílio Nunes, DAVID SOUZA ANDRADES, 

Fernando de Freitas Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A, 

Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ANTE O EXPOSTO, verificando-se que não houve qualquer alteração 

fática em relação à prisão do acusado Fernando, INDEFIRO o pedido, 

mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva. SECRETARIA: 

promova todos os atos processuais necessários à realização da 

audiência de instrução designada para o próximo dia 20 de agosto de 

2018. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 2239-92.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira, Ricardo Borges Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO WENTZ MANHAES - 

OAB:20744/O, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 OAB/MT

 Vistos.

 Considerando-se a manifestação do advogado do acusado à REF. 218, 

expeça-se carta precatória a fim de intimar pessoalmente o acusado para 

constituir advogado ou informar a impossibilidade de o fazê-lo.

 Em caso de hipossuficiência financeira do acusado, remetam-se os autos 

à Defensoria Pública para atuar em sua defesa técnica.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, com urgência, haja vista que o réu se encontra PRESO e o 

presente feito requer prioridade em sua tramitação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50381 Nr: 2741-94.2017.811.0079

 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: GISELE DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO JUVENAL MANFRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

(SECRETARIA: cadastrar advogados do polo passivo e impulsionar por 

certidão intimando via DJE desta decisão)

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.: 30646 Nr: 547-97.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LIMA OSÓRIO, PAULO HENRIQUE DE 

FREITAS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENIR PINTO DA SILVA - 

OAB:12658, JULIANO SGUIZARDI - OAB:16483

 Destarte, não há justa causa para o prosseguimento do feito, ante a falta 

de interesse de agir e, em sendo a prescrição matéria de ordem pública, 

deve ser ela reconhecida em qualquer fase da ação penal.Aliás, sobre o 

tema, conclui Espínola Filho que "perde, inteiramente, toda significância a 

ação, desde que esteja extinta a punibilidade. Daí constituir um princípio de 

economia do processo o de que, extinta a punibilidade do réu, deve ser 

isso logo declarado, esteja em que pé estiver a ação penal, que, assim, 

tem seu curso definitivamente paralisado" (in Código de Processo Penal 

Brasileiro Anotado", V. 1, 1.954, p. 478-9).Assim, tenho para mim que o 

trâmite de um processo sem qualquer finalidade útil, viola 

consideravelmente a própria Constituição Federal, ainda que vá de 

encontro ao disposto na súmula do Superior Tribunal de Justiça. E isso 

não implica entrave qualquer, visto que não há enunciado da súmula 

vinculante do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto.Destarte, 

compulsando os autos, reconheço a EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE dos 

acusados Thiago Lima Osório e Paulo Henrique de Freitas Pinto, já 

qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos arts. 107, IV, e 

109, ambos do Código Penal.Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes 

autos. Expeça-se o necessário. Às providências. P. R. I. C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9338 Nr: 253-68.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Romeu Pedro Matilde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para informar o número da conta 

bancária, para que seja creditado o Alvará de Levantamento Bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51362 Nr: 836-04.2018.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Endlich Valim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30728 Nr: 579-86.2012.811.0052
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 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coimbra Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17809/O

 Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor e extingo o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, 

condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85,§ 3°, do CPC.No entanto, SUSPENDO 

a exigibilidade do pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios, no termos do da Lei 1060/50 e art. 98, § 3°, 

CPC.Verifico que foi nomeado defensor dativo para o autor (vol. 3- fl. 23), 

sendo assim RATIFICO o valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). 

Expeça-se CERTIDÃO em favor do advogado.Transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31015 Nr: 870-86.2012.811.0052

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, Manoel Archanjo 

Dama Filho - OAB:OAB/MT 4.482, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:OAB/MT 7.556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31015

Vistos etc.,

Trata-se de ação de depósito proposta pelo Banco Yamaha Motor do 

Brasil S/A em desfavor de Luiz Carlos Santos Fernandes, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Verifico que à fl. 7 (vol.1; 12), foi determinado a intimação da empresa Rio 

Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros para que 

demonstre se o objeto da lide está contido no “anexo I”, referido no termo 

de cessão de crédito (vol. 1;10-fl.15), no prazo ali assinalado; e após a 

juntada da informação procedesse com a intimação da requerente para se 

manifestar acerca da cessão de crédito realizada.

Às fls. 8/11 (vol. 1; 12), a empresa Rio Tibagi Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros requereu a conversão da presente ação de depósito 

em ação de execução, conforme autoriza o artigo 4º do Decreto-lei n. 

911/69, no entanto aquela não juntou o “anexo I”, conforme determinado 

na decisão supramencionada.

 À fl. 1 (vol. 1; 13) o requerente foi intimado para se manifestar acerca da 

cessão de crédito, porém, deixou transcorrer o prazo (vol. 1; 13-fl. 2).

 Contudo, à fl. 4 (vol. 1; 13) a empresa Rio Tibagi Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros, juntou aos autos o termo de 

cessão de crédito e a relação de contratos cedidos (anexo I), onde consta 

o objeto da presente lide.

 Portanto, tendo em vista que somente agora foi devidamente juntado aos 

autos o “anexo I”, determino que SE INTIME o requerente para se 

manifestar acerca da cessão de crédito realizada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Com ou sem manifestação, voltem-me os autos CONCLUSOS para análise 

do pedido de conversão da presente ação em ação de execução pugnado 

pela empresa Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 

(fls. 8/11 vol. 1; 12), bem como o pedido de substituição processual.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30702 Nr: 553-88.2012.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Salto do Céu LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 folhas 122/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48488 Nr: 3156-61.2017.811.0052

 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: Emerson Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores 

da medida, INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA pretendida.CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, responda a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2018 Nr: 118-03.2001.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Paiva, Raimundo Marcos Siman Lopes, 

Carlos Roberto dos Santos, Esly Sanches Romão, Ildebrande Alves 

Barcelo, Espólio de Rodrigo Antônio Rodrigo, José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A, 

Francisco Mariano dos Santos - OAB:MT - 6.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Código: 2018

Vistos etc.,

DEFIRO o petitório de fl. 314, proceda na forma requerida.

No mais, aguarde-se o pagamento dos Precatórios.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco/MT, 30 de julho de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41068 Nr: 1402-21.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1402-21.2016.811.0052 – Código 41068

Vistos, etc.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 15) quando informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. MARCELO BARROSO 

VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue como advogada nesta ação, 
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atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40434 Nr: 1040-19.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1040-19.2016.811.0052 – Código 40434

Vistos, etc.

Pelos serviços prestados pelo Dr. CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, 

OAB/MT 28097, DEFIRO o petitório de ref. 63 pelo que ARBITRO os 

honorários advocatícios no importe de 02 URH – R$ 1.793,02 com 

expedição imediata de certidão.

No mais, CUMPRA-SE conforme deliberado à ref. 60.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50415 Nr: 458-48.2018.811.0052

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WTL, FCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606, Jair de Oliveira Lima - OAB:MT - 4823 - B, 

Yago Gattass Crepaldi - OAB:21.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de adoção de Fernanda 

Campos Reuter Lima e Wyllian Tosta Lima dos infantes Admárcio da Silva 

e Ana Júlia da Silva, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do CPC, com fundamento no artigo 43 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.EXPEÇA-SE o mandado de inscrição no registro civil 

competente (cidade de Rio Branco/MT) para cancelamento e realização de 

novo registro, observando-se fielmente as determinações contidas no 

artigo 47 da Lei nº 8.069/90, com redação dada pela Lei nº 12.010/2009, 

consignando que as crianças passarão a se chamar MARCIO REUTER 

LIMA e ANA JULIA REUTER LIMA, tendo como avós paternos Jair de 

Oliveira Lima e Rosiclea Martins Tosta Lima e avós maternos Werner Luiz 

Reuter e Arlene Soares Campos Reuter.Transitada em julgado a sentença, 

OFICIE-SE o cadastro de adoção local, bem como o Cadastro Nacional de 

Adoção (CNA) e o Cadastro Geral Unificado para que deem baixas na 

inscrição dos adotantes e dos adotados, conforme artigo 769 da 

CNGC-Judicial. Sem custas, de acordo com a exegese do artigo 141, § 2º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.Intime-se PESSOALMENTE os 

requerente desta decisão, por se tratar de processo em segredo de 

justiça.”CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31333 Nr: 1195-61.2012.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdS, RESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000, Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31333

Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Ressalte-se que se no prazo assinalado as partes não se manifestarem, a 

instrução probatória será encerrada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 30 de julho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13737 Nr: 399-07.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudicéia Maria da Conceição Maurício, FMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Felix de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 15.876, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 13737

Vistos etc.,

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por F.M.S, devidamente 

representado por sua genitora Laudicéia Maria da Conceição Maurício em 

desfavor de Fábio Felix de Oliveira Santos, todos qualificados.

A exordial fora recebida (f. 32/40), oportunidade na qual se determinou a 

citação do executado.

Entre um ato e outro, foi certificado (fl.121/123) que o executado quitou do 

débito alimentar.

Instado, o MPE se manifestou pela extinção da demanda (fl.125/v°).

Os autos vieram conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Diante do fato de o executado ter quitado o débito objeto do pedido 

inaugural, inexiste razão para prosseguimento do feito, razão porque, com 

espeque no art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, DECLARO 

EXTINTA a execução.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém suspendo a exigibilidade, nos termos da lei.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 23 de julho de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza Substituta

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-55.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE BELMONTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000103-55.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: AILTON FRANCISCO DE SOUZA 
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Parte Requerida: TATIANE BELMONTE Senhor(a): AILTON FRANCISCO DE 

SOUZA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão juntada ao Id. 14549942, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado. RIO BRANCO/MT, 3 de agosto de 2018 Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-74.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000147-74.2017.8.11.0052 Valor causa: R$ 

24.555,72 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: RIOLIPTO 

MADEIRAS LTDA - ME Parte Executada: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): TIM 

CELULAR S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO, para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do 

valor do débito (valor remanescente) ou comprovar que já o fez, sob pena 

de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J 

do Código de Processo Civil, 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. Despacho/Decisão: RIO BRANCO/MT, 3 de agosto de 2018 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-56.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON SEBASTIAO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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 RIO BRANCO Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que a sentença proferida nos autos (Id. 13400223), 

transitou em julgado. RIO BRANCO, 3 de agosto de 2018 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, 

S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-48.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000043-48.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: ELIANE DA 

SILVA CAMPOS Parte Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado para 

execução da sentença no processo acima indicado. Despacho/Decisão: 

sentença anexa RIO BRANCO/MT, 3 de agosto de 2018 Atenciosamente, 

(assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-95.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GOMES JARDIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000068-95.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Requerente: EDVALDO ALVES DOS SANTOS Parte 

Requerido: MARCIO GOMES JARDIM Senhor(a): ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RONY DE ABREU MUNHOZ Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar cálculo atualizado para execução da sentença no 

processo acima indicado. Despacho/Decisão: Sentença anexa RIO 

BRANCO/MT, 3 de agosto de 2018 Atenciosamente, (assinado 

digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78598 Nr: 4303-85.2017.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Elias Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos de ref:16, são tempetivos, portando sem efeito 

a certidão de ref:12. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para apresentar 

manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83556 Nr: 2682-19.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Maria da Silva Balbino, Espólio de José 

Augusto Figueira Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Santo Antonio, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 930-85.2013.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cezar de Jesus Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - 

OAB:17210-A

 Vistos em correição.

Diante do não comparecimento do requerente e de sua advogada, 

dispenso a produção de prova testemunhal conforme aduz o art. 362, § 2º 

do CPC.

Defiro juntada de carta de preposição nesta audiência.

Defiro o requerimento final contido na petição de fls.196, no que tange a 

juntada de prova emprestada.

Declaro encerrada a fase de produção de provas. Intime-se o requerente 

através de sua advogada para apresentar alegações finais, em seguida, o 

advogado da parte requerida, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em seguida concluso para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70311 Nr: 2814-47.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19125, EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:19773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista de tudo que consta dos autos, DESIGNO audiência de justificação 

prévia para o dia 29 de agosto de 2018 às 15h15min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à DPE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27942 Nr: 1991-83.2010.811.0032

 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: Antonino Metério da Ressrreição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - OAB:189492/SP, 

José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de Ação Previdenciária para a concessão 

de pensão por morte, ajuizada por ANTONINO METÉRIO DA 

RESSURREIÇÃO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, já qualificado nos autos. À vista do V. acórdão que deu provimento 

ao recurso de apelação, a sentença prolatada aos autos restou anulada 

(fl.73), motivo pelo qual o processo retorno ao juízo de origem para regular 

tramitação.Pois bem. Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código 

de passo a sanear o feito.A parte autora colacionou aos autos 

indeferimento do requerimento administrativo (fl.79). Em ato contínuo, a 

autarquia federal apresentou contestação de mérito (fls.83/98), com 

documentos às fls.98/106. Apresentada impugnação à contestação 

(fls.108/113). Nesse passo, considerando que a prescrição tem seu início 

a partir do vencimento de cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário 

fixar a data do início do benefício, para só então, verificar a ocorrência ou 

não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada 

deverá ser apreciada com maior segurança no momento da prolação da 

sentença.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado, bem como a qualidade de segurado do falecido. 

Considerando a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pela 

parte autora (fl.107-verso), DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28 de agosto de 2018, às 16h00min. Cumpre salientar o 

comparecimento das testemunhas à audiência ora designada, deverá 

ocorrer por intermédio do causídico da ação, conforme preceitua o art. 

455 do CPC. INTIMEM-SE a parte autora, bem como a requerida, esta por 

meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para comparecerem à 

audiência ora designada.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.: 22915 Nr: 169-93.2009.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Flavio Muller, Rodrigo Nogara de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A, Bioagro Ind. e 

Comércio Agropecuário Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Müller - OAB:5.841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber JR Stiegemeier - 

OAB:12.198-B, Felicio Rosa Valarelli Jr. - OAB:OAB/SP 235.379, 

Fernando Cesar de Camargo Rosseto - OAB:142697/SP, Franciane 

Cruz Alves da Silva - OAB:235548/SP, João Vitor Capparelli de 

Castro - OAB:263062/SP, Joice Gonçalves da Silva - OAB:OAB/SP 

161563-E, Luciana Floriano Chaves Frade - OAB:187813/SP, Luciana 

Ramos Fernandes - OAB:12378/MT, Milena Pizzoli Ruivo - 

OAB:215267/SP, Raquel Cunha dos Santos - OAB:203811/SP

 Vistos em Correição.

Diante o decurso de prazo intime-se a Parte Autora, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender ser de direito ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, 

do CPC.

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.: 51071 Nr: 1068-86.2012.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Arcanjo Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Damião Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante do decurso de largo lapso temporal desde o requerimento de 

dilação de prazo, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender ser de direito ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 2355 Nr: 31-83.1996.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristino Militino de Oliveira ME, José Candido da 

Rocha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056, Wilson Sanches Marconi - OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do 

feito sem resolução.

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.: 52924 Nr: 1029-55.2013.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanil Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odorico Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do feito 

sem resolução.

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.: 26725 Nr: 1611-60.2010.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição da Cunha, Robson Waener Ojeda, 

Zélia Pessoa dos Santos, Viviane Stoffel da Costa, Edirce José de Moura, 

Elito de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista dos Anjos - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do 

feito sem resolução.

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.: 5051 Nr: 2006-67.2001.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Keniz Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Spenka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anédio Aparecido Tosta - 

OAB:4.855, Marco Aurélio Piacentini - OAB:7.170-A, Vera Maria 

Batista Lopes - OAB:7046-B

 Vistos em Correição.

Diante o decurso de prazo intime-se a Parte Autora, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender ser de direito ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, 

do CPC.

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.: 6297 Nr: 313-14.2002.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovane Pedro da Silva, Guido Carmo da Silva, 

Celso Tadeu Antoniacomi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Vistos em Correição.

Diante o decurso de prazo intime-se a Parte Autora, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender ser de direito ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, 

do CPC.

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.: 53568 Nr: 1677-35.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Santa Lucia LTDA, Lúcia 

Áurea Duarte Silva, João Lojor da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante o decurso de prazo intime-se a Parte Autora, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender ser de direito ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, 

do CPC.

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.: 26430 Nr: 1318-90.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes Alves Nazário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do feito sem 

resolução.

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.: 26440 Nr: 1328-37.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percilio João de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do feito sem 

resolução.
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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.: 27300 Nr: 360-70.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Irmer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do feito sem 

resolução.

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.: 27303 Nr: 363-25.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelírio Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do feito sem 

resolução.

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.: 27312 Nr: 369-32.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Roseno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do feito sem 

resolução.

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.: 27326 Nr: 382-31.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A, Eurípedes 

Antônio Ferreira, Anderson Gomes Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do feito sem 

resolução.

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.: 28345 Nr: 1226-78.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Ceramica Japura Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do feito sem 

resolução.

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.: 26513 Nr: 1401-09.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:MT. 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a nova sistemática adotada pelo novo Código de Processo 

Civil, e com fulcro no § 1º, do art. 1.010 do referido diploma, intime-se a 

parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conforme preceitua o art. 1.010, § 3º, apresentadas ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

as homenagens de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27395 Nr: 1855-86.2010.811.0032

 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: Antônia Avelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241/MT, Jesus Vieira de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com vistas ao petitório de fl.56, verifico que a parte autora requereu a 

suspensão do feito pelo prazo de 02 (dois) meses para juntada de 

requerimento administrativo.

Pois bem. Considerando o decurso do prazo desde a realização do 

agendamento de entrevista junto ao INSS (06/10/2017), concedo à parte 

autora o prazo de 20 (vinte) dias para juntada do respectivo requerimento 

administrativo, sob pena de extinção do feito.

Com a juntada da postulação administrativa, INTIME-SE IMEDIATAMENTE o 

INSS para que apresente contestação de mérito, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Após o transcurso do referido prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53675 Nr: 1779-57.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFP, Carmem Pereira da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista de tudo que consta dos autos, e considerando o decurso do prazo 

desde a realização do agendamento de entrevista junto ao INSS, concedo 

à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para juntada do respectivo 

requerimento administrativo, sob pena de extinção do feito.

Com a juntada da postulação administrativa, INTIME-SE IMEDIATAMENTE o 

INSS para que apresente contestação de mérito, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

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.: 50018 Nr: 1953-37.2011.811.0032

 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: Lucinda Querobino Soares Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista do petitório de fl.151, imperioso ressaltar que para se caracterizar 

a presença de interesse de agir, a concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento da parte interessada, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise 

(RE 631240/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).

Pois bem. Considerando o decurso do prazo desde a realização do 

agendamento de entrevista junto ao INSS (fl.148), concedo à parte autora 

o prazo de 20 (vinte) dias para juntada do respectivo requerimento 

administrativo, sob pena de extinção do feito.

Com a juntada da postulação administrativa, INTIME-SE IMEDIATAMENTE o 

INSS para que apresente contestação de mérito, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Após o transcurso do referido prazo, voltem-me os autos conclusos.

 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.: 53521 Nr: 1633-16.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrício de Oliveira Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino o desentranhamento do ofício de fls.30 e certidão 

de fls.31, uma vez que não possuem relação com os presentes autos, 

procedendo-se a juntada em seu devido processo (cód. 55301).

Por fim, intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do teor do seu petitório de fls. 37/39, uma 

vez que não se trata da parte executada.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15910 Nr: 1260-63.2005.811.0032

 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: WSrpCSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:OAB/MT 6.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3.670-A, Eris Alves Pondé - OAB:13830, Julio César Espirito 

Santo - OAB:15934-E, Socrátes Gil Silveira Melo - OAB:2269-A/MT

 Vistos em Correição.

Cediço que o pleito de exoneração de alimentos deve ser intentado por 

meio de ação própria, razão pela se mostra inadequado o seu manejo no 

bojo dos autos da ação de alimentos, cujo procedimento já chegou ao fim 

com prolação de sentença com trânsito em julgado.

Assim, deixo de analisar o petitório de fls. 154/159, e determino o 

arquivamento do processo.

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.: 17177 Nr: 298-06.2006.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecko Elso Ewald Helmut Schwabe, Fokko 

Heinrich Schwabe, Karl Erich Johannes Schwab, Erika Henni Wilma 

Schwabe, Mayra Denise Gahyva Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT

 Vistos em correição.

 DEFIRO os pleito de fl. 137, afim de determinar a expedição de carta 

precatória para citação dos réus, concedendo à parte Exequente o prazo 

de 30 (trinta) dias para retirada e distribuição da deprecata no Juízo 

Deprecado, à luz do princípio da celeridade processual.

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.: 54056 Nr: 2147-66.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume Jangadas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 Vistos em correição.

Diante do decurso do prazo de suspensão pleiteado, determino a 

intimação da parte exequente para que informe se houve a satisfação 

integral do crédito tributário parcelado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52923 Nr: 1028-70.2013.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Eva da Ressurreição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maria Edevirge da Ressurreição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de fls. 35.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55507 Nr: 467-12.2014.811.0032

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nereu Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN - 

através do seu Diretor Presidente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Almeida Gil - OAB:7154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedroso 

- OAB:MT 5746

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos e, em 

seguida, nada mais havendo a deliberar, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1006 Nr: 89-57.1994.811.0032

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Moacir da Silva, Lidiane Martins Silva, 

FIRMINO CIRILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante do decurso de largo lapso temporal desde o requerimento de 

suspensão de prazo, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender ser de direito ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Portaria

PORTARIA Nº 45/2018/DF

 O Doutor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, MMº Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT,no uso de suas 

atribuições legais...

 RESOLVE:

 Artigo 1º – Tornar-se sem efeito a Portaria nº 42/2018/DF, datada de 

02.08.2018.

Artigo 2º – Exonerar a Servidor a Joice Danhoni, matrícula nº 34.086, do 

cargo de Assessora de Gabinete I desta Comarca de Santo Antônio de 

Leverger-MT, a partir do dia 03.08.2018.

 Registre-se. Publique-se.

 Santo Antônio de Leverger, 03 de agosto de 2018.

 Alexandre Paulichi Chiovitti

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 44/2018/DF

 O Doutor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, MMº Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT,no uso de suas 

atribuições legais...

 RESOLVE:

 Artigo 1º – Tornar-se sem efeito a Portaria nº 41/2018/DF, datada de 

02.08.2018.

Artigo 2º – Exonerar o Servidor Gabriel Feil Zanon, matrícula nº 26.699, do 

cargo de Assessor de Gabinete Il desta Comarca de Santo Antônio de 

Leverger-MT,a partir do dia 03.08.2018.

 Registre-se. Publique-se.

 Santo Antônio de Leverger, 03 de agosto de 2018.

 Alexandre Paulichi Chiovitti

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84918 Nr: 324-18.2018.811.0053

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMAR MELATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pela parte requerente.

Sobreveio o pedido do autor pela desistência.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, inc. VIII do 

Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intime-se o autor por meio do seu patrono (DJE).

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87078 Nr: 1223-16.2018.811.0053

 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: CLÊNIO TORQUATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial.

Cite-se a parte Requerida quanto aos termos da presente ação, 

cientificando-a de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação da contestação (art. 335 do NCPC), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora (art. 344 do NCPC).

Contestada a ação, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Outrossim, DEFIRO as benesses da justiça gratuita.

Às providencias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87112 Nr: 1230-08.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Requerente para que emende a inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos cópia 

da sentença, a fim de viabilizar o curso da ação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Às providencias.

 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.

Recebo a petição de ref. 08, como emenda da inicial.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (execução de alimentos), 

na forma do artigo 513 § 4º do CPC/2015, que, embora tenha sido 

proposta em autos apartados, não há qualquer impedimento legal, posto 

que devidamente instruída com o título executivo judicial.

CITE-SE/INTIME-SE o devedor, pessoalmente, para que efetue o 

pagamento voluntário do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de honorários advocatícios e custas, se 

houver, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% 

sobre o valor atualizado do débito, bem como honorários advocatícios que 

arbitro no mesmo patamar (art. 523, "caput" e § 1º do CPC/2015).

Após, transcorridos mais 15 (quinze) dias contados do primeiro dia útil 

subsequente ao término dos 15 (quinze) dias concedidos ao executado 

para pagamento, caso não tenha ele oferecido a impugnação de que trata 

o art. 525 do CPC/2015, deverá o credor requerer o que entender de 

direito para a efetivação da penhora, apresentando nova planilha, com os 

acréscimos legais, inclusive a multa de 10% e honorários advocatícios, 

sobre o valor atualizado de débito.

Defiro o pedido de justiça gratuita no termos do art. 98 do CPC/2015.

Cientifique o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86200 Nr: 864-66.2018.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. V JUNQUEIRA – LIMPA FOSSA AMAZONAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE ROSA DE SOUZA - 

OAB:15779

 Intimação da parte autora para que no prazo legal manisfeste aos 

embargos a ação monitória proposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84047 Nr: 2274-96.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO PRADO DORILÊO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, proposta por Joao Bosco Prado Dorileo 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à 

concessão de aposentadoria por idade na qualidade de trabalhador(a) 

rural.

 Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à obtenção do benefício, quais 

sejam, comprovação de exercício da atividade rural e a qualidade de 

segurado(a) especial.

Desse modo, considerando-se a necessidade de comprovação das 

referidas condições, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 20/09/2018 às 15h00min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83975 Nr: 2224-70.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, proposta por Urbano Vitor da Silva em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à concessão 

de aposentadoria por idade na qualidade de trabalhador(a) rural.

 Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à obtenção do benefício, quais 

sejam, comprovação de exercício da atividade rural e a qualidade de 

segurado(a) especial.

Desse modo, considerando-se a necessidade de comprovação das 

referidas condições, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 20/09/2018 às 14h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84072 Nr: 2286-13.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte, 

proposta por Beneth da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

Devidamente citada, a autarquia Requerida apresentou contestação à ref. 

12.

A impugnação à contestação aportada à ref. 16.

Pois bem, considerando o teor da contestação pela autarquia requerida, 

tendo em vista que não foi arguida qualquer questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autora, e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 

de setembro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação, 

caso haja necessidade intimação, observar o disposto do art. 455 do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87119 Nr: 1232-75.2018.811.0053

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE BAHRI, MARIANY BAHRI DAS NEVES, 

FREDERICO BAHRI DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIMEM-SE parte Autora, por meio da Defensoria Públicapara, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo aos autos a certidão de 

nascimento dos infantes, sob pena de indeferimento da vestibular (art. 

321, parágrafo único, CPC/2015).

Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86802 Nr: 1118-39.2018.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SEBASTIÃO DA SILVA NEVES, IGOR 

ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar pagamento da diligência do oficial 

de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 1699 Nr: 768-81.2000.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES EMILIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Corrêa - 

OAB:3628, Ricardo Siqueira da Costa - OAB:3205-B

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, ACOLHO o pedido da 

defesa e RECONHEÇO a prescrição da pretensão executória estatal em 

favor de Hermes Emilio de Souza, qualificado nos autos. Assim, DECLARO 

extinta sua punibilidade, o que faço nos termos do art. 107, IV do Código 

Penal.Considerando que o requerido encontra-se preso por estes autos, 

em face de sua prisão em flagrante nos autos de Cód. 87066, DETERMINO 

a imediata expedição de Alvará de Soltura, para que seja colocado em 

liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.Proceda-se a BAIXA da 

prisão nos Sistemas Apolo e BNMP.Dou esta por publicada com a entrega 

na Escrivania. Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ. 

Ciência ao Ministério Público.Após, ao arquivo com baixa na 

distribuição.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80371 Nr: 606-90.2017.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIR PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 

- OAB:19000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, DENEGO A SEGURANÇA 

postulada pelo impetrante Jair Paixão, negando sua nomeação ao cargo de 

técnico em enfermagem do município de Santo Antônio de Leverger/MT. 

Assim, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente demanda, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

honorários advocatícios.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT.Transitando em julgado, remetam-se os autos AO 

ARQUIVO.Intimem-se.Ciência ao MPE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84085 Nr: 2295-72.2017.811.0053

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WENDER LÓRIS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE este 

incidente de insanidade mental, homologando os laudos médicos juntados 

nos autos para RECONHECER a incapacidade superveniente do 

reeducando Wender Lóris Sampaio, concedendo-lhe o direito de prisão 

domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.Ainda, o reeducando 

deverá cumprir as seguintes medidas:(i) permanecer na sua residência 

durante o período restante de sua pena, sendo-lhe permitido sua saída 

para atendimento médico ou à determinação do Poder Judiciário;(ii) utilizar 

a tornozeleira eletrônica durante este período, devendo cumprir todas as 

determinações da SEJUDH; e,(iii) realizar, a cada 06 (seis) meses, exame 

pericial que ateste a continuidade da doença.EXPEÇA-SE Alvará de 

Soltura para que o reeducando seja colocado em regime de prisão 

domiciliar, mediante utilização da tornozeleira eletrônica. Antes da 

liberação do reeducando, deverá a unidade prisional desta comarca 

realizar as tratativas junto a SEJUDH para a colocação do equipamento de 

monitoração.Traslade-se cópia ao Executivo de pena apenso. Após, ao 

arquivo.Ciência ao MPE e o advogado de defesa (DJE).Cumpra-se.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73915 Nr: 1540-19.2015.811.0053

 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: SILVIO RAMOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Intimação da parte requerida para que no prazo legal apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80059 Nr: 454-42.2017.811.0053
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MURINARI, PAULO SERGIO PERES 

DOS SANTOS, VICENTE PAULO FERREIRA, ALBA SERRES BORGES, 

LÁSARO SILVA FERREIRA, MATEUS RODRIGUES FERREIRA, LEANDRO 

BENEDITO GOMES, ABEL SILVA FERREIRA, FLORDELIS A CARVALHO, 

DANILO ALVES DE OLIVEIRA, VANDELAN ALVES DE OLIVEIRA, CLEBER 

ALVES DA SILVA, VANUSA FERREIRA DOS SANTOS, LÁZARO PEREIRA 

DOS SANTOS, MARIANO GOMES DA SILVA, REVANIR BRAGA DA SILVA, 

BENINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447

 Vistos etc.

 Ao contrário do que alude a parte requerida (Ref. 79) não se trata de 

conflito agrário.

Não basta a pluralidade de partes para se se fixar um conflito agrário. Não 

basta o interesse meramente patrimonial para tal mister.

A intervenção ministerial, in casu, mostra-se totalmente descabida.

Aliás, o constante peticionamento, com pedidos de reconsideração, meio 

processual inadequado para combater a decisão proferida, apenas 

sugere o odioso expediente de procrastinação indevida, bordeando a 

má-fé processual (CPC, art. 80, IV).

“(...). Inexiste conflito possessório individual urbano ou rural, mormente 

pelo fato da causa, que envolve parentes, versar sobre interesse 

meramente patrimonial de pessoas maiores e plenamente capazes” (TJMT 

– 2ª Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 

143006/2016 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 

01/12/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)” JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018).

Mister a produção probatória consistente na oitiva de testemunhas para 

comprovação da posse e esbulho.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, 

para o dia 11/09/2018 às 14h30min.

 Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação, 

caso haja necessidade de tal procedimento, observar o disposto do art. 

455 do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75399 Nr: 366-38.2016.811.0053

 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: NEIDE ALENCAR DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040, Marcelo Barros Lopes - OAB:9462 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 Intimação da parte requerida para que no prazo lagal apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87093 Nr: 1226-68.2018.811.0053

 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: ELEOCLOVISON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:21.336/MT, JOSEMAR CRUZ - OAB:23.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte requerente. Com 

efeito, diante dos valores envolvidos no negócio jurídico descrito na 

prefacial, bem assim o patrocínio da causa por Advogado particular 

ensejam a presunção de que a parte requerente não faz jus à benesse 

legal que isenta do pagamento das custas judiciais.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o depósito do valor das custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 54873 Nr: 617-95.2012.811.0053

 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): FAUSTINO DIAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21354/O

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Faustino Dias Neto, para condenar o requerido a 

reembolsar aos cofres públicos a quantia de R$ 136.012,84 (cento e trinta 

e seis mil e doze reais e oitenta e quatro centavos), valor este a ser 

corrigido pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, contados desde a data da citação. Julgo extinto este processo à 

luz do art. 487, I, do CPC.Custas pelo requerido, sem honorários 

advocatícios, por incabíveis.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75300 Nr: 313-57.2016.811.0053

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA BRASIL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA - 

OAB:17625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apensem-se aos autos principais.

Após, processe-se na forma do artigo 261, do CPC, sem suspensão do 

processo, ouvindo-se o autor, no prazo de 05 dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69889 Nr: 1292-87.2014.811.0053

 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): FAUSTINO DIAS NETO, HARRISSON BENEDITO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natanael Moltocaro Fiuza - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754, 

VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 Sob este prisma, tenho por presentes, ao menos por ora, os elementos 

hábeis a deflagrar o procedimento estatuído pela Lei n.º 8.429/92, razão 

pela qual RECEBO a peça inicial aviada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso contra Faustino Dias Neto e Harrison Benedito Ribeiro, sob a 

égide do art. 17, § 9º, da Lei n.º 8.429/92.CITE-SE a requerida para que 

para apresentar a defesa que entender cabível, pena de revelia.Intime-se. 

Ciência ao Ministério Público.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69889 Nr: 1292-87.2014.811.0053

 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): FAUSTINO DIAS NETO, HARRISSON BENEDITO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natanael Moltocaro Fiuza - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754, 

VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 Vistos etc.

Havendo preliminares de prescrição levantada pelos requeridos, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, à luz dos 

princípios do contraditório e ampla defesa.

Além disto, o STJ possui entendimento de que a prévia intimação do autor 

nestas situações é obrigatória (STJ REsp 1.098.669).

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-07.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON JOSE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de agosto de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-96.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA MAGALHAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de agosto de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000435-19.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE APARECIDA XAVIER MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de agosto de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000435-19.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE APARECIDA XAVIER MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de agosto de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-59.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRVANO DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 dias, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-35.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICIO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: LEATRICIO NUNES DA SILVA 

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida, 211, Nossa Senhora 

Aparecida, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000949-35.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 23.367,43 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 

Hora: 12:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

LEATRICIO NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB: 

MT0012358A Endereço: desconhecido Advogado: JULIANA FERREIRA 
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QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB: MT0015865A Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1836, SL 1309, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-39.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TAMAMUTO DE AQUINO (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 3 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-04.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 3 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-96.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA MARIA CHAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 3 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-74.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA CRUZ CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 3 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-45.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA SALES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286/O (ADVOGADO)

MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO OAB - MT0021652A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 

9.099/95 – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de 

agosto de 2018. À(o) Requerido(a) Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a), A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecera 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 12/09/2018 

Hora: 12:00 , na sede do Juizado Especial, sito no endereço acima 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral, ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA, 

bem como a sua Intimação da Medida Liminar deferida nos autos, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001013-45.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

37.293,35 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

CATARINA SALES DE ASSIS ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO OAB: MT0021652A 

Endereço: desconhecido Advogado: VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB: 

MT21286/O Endereço: RUA PATOS DE MINAS, apto 201, 266, JARDIM 

MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-660 REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA: “Cópia anexa” 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada e/ou não 

apresentando contestação presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, 

como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição 

inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano 

(artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85871 Nr: 544-58.2018.811.0039
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº 544-58.2018.811.0039

CÓDIGO 85871

Vistos.

 Tendo em vista a ausência de Defensor(a) Público(a) nesta Comarca e a 

manifestação de ref. 117, nomeio o douto advogado Dr. WAGNER RICCI 

DA SILVA, OAB/MT 21.379, militante nesta Cidade e Comarca, o qual 

deverá ser intimado desta nomeação para patrocinar a Defesa do réu LUIZ 

ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, apresentando os Memoriais Finais, no prazo 

legal.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor do 

referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, conclusos para prolação da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72698 Nr: 2533-70.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, IZAIAS 

DOS SANTOS SILVA JUNIOR - OAB:11849/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Vistos. Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de 

Defensor Público e, que o requerente não possui condições financeiras 

para constituir advogado conforme consta na exordial, nomeio o 

Advogado Dr. Izaias dos Santos Silva Junior OAB/MT 11.849, para 

representar em defesa do requerente. Outrossim, arbitro-lhe honorários 

advocatícios no importe 01 (um) URH (Unidade Referencial de 

Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a serem pagos pelo 

Estado de Mato Grosso. Após, intime-se o Requerente para que se 

manifeste acerca da certidão de ref. 78 e, dê-se vista ao advogado para o 

prosseguimento do feito. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 31 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82533 Nr: 3714-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, LEONARDO 

AUGUSTO RODRIGUES BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALVES DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 15304

 PROCESSO/CÓD. Nº 82533.Vistos.Trata-se de Ação Penal movida pelo 

Ministério Público Estadual em face de JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO e 

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, pela prática, em tese, das 

condutas penais previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, (por 08 vezes), 

na forma art. 70, caput, c/c art. 29, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do 

Código Penal, e art. 244-B da Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente).A denúncia foi regularmente recebida em 09/10/2017, 

consoante decisão judicial de f. 162-164 – REF.: 04, oportunidade em foi 

decretada a prisão preventiva do acusado LEONARDO AUGUSTO, ante a 

representação anteriormente presentada pela autoridade policial pela 

constrição cautelar deste implicado.INDEFIRO o pedido liberatório 

formulado, mantendo a prisão cautelar do acusado LEONARDO AUGUSTO 

RODRIGUES BRUNO pelos fundamentos do pronunciamento judicial 

externados na decretação de sua custódia cautelar.Vista às partes para 

alegações finais.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64624 Nr: 1792-64.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DOMINGOS GARCEZ

 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 1792-64.2015.811.0039

CÓDIGO 64624

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72898 Nr: 2603-87.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARCINA DO ESPIRITO SANTO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido 

a CONCEDER o benefício previdenciário de pensão por morte à parte 

autora, no valor de 01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. 

Para a data de início do benefício, fixo a data do óbito do “de cujus”, qual 

seja 14.06.2016, nos termos do art. 74, inciso I da Lei nº 

8.213/91.Condeno ao pagamento das custas judiciais, se houver.Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos.Às providências.P. R. I. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de julho de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17820 Nr: 987-58.2008.811.0039

 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 HENRIQUE DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:PROCURADORA

 AUTOS Nº 987-58.2008.811.0039CÓDIGO 17820Vistos.Cuida-se de Ação 

para Concessão de Auxílio-Doença com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Sebastião Henrique Vasconcelos em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.Junto à inicial, acostou os documentos 

nos autos.Em 16 de Junho de 2008 foi deferido o pedido da Justiça 

Gratuita.Às fls. 76/80 a parte autora requereu o deferimento da tutela 

antecipada, o qual foi deferido às fls. 88/90, entretanto, a sentença prolata 
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às fls. 98/101 julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, onde, por 

consequente, revogou-se a tutela antecipada concedida anteriormente à 

parte requerente. Recurso de apelação às fls. 105/114.Acórdão do 

Tribunal Regional da Primeira Região, o qual desproveu a apelação 

interposta pela parte requerente, à fl. 143.Manifestação da parte autora 

ratificando os atos produzidos da instrução processual. (fl.144/148).Às 

fls. 165/167, a parte requerida requer a devolução dos valores recebidos 

em face da tutela antecipada revogada nos presentes autos. É o 

relatório.Decido.Em que pese a parte requerente ter recebido valores a 

título de tutela antecipada, que posteriormente fora revogada devido a 

improcedência da presente ação, vislumbra-se que os fundamentos 

narrados pela parte requerida, em face da devolução dos valores já 

recebidos pela parte autora, não merecem prosperar, uma vez que o autor 

recebeu tal quantia de boa-fé, tendo em vista a sua necessidade alimentar 

e manutenção de sua saúde no momento do deferimento Tutela 

Antecipada, conforme documentos encartados aos autos.Considerando o 

anteriormente exposto, INDEFIRO o petitório da parte requerida às fls. 

165/167, quanto a devolução dos valores recebidos em face de Tutela 

Antecipada pela parte requerente.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 13 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89501 Nr: 2356-38.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. PEREIRA CASA DE CARNE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89227 Nr: 2210-94.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMAEL ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O DEPOSITO 

DA DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER INDENTIFICADO O 

DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO NO VALOR DE R$ 1.630,00 (UM MIL E SESCENTOS E TRINTA 

REAIS), CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89501 Nr: 2356-38.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. PEREIRA CASA DE CARNE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2356-38.2018.811.0039

CÓDIGO 89501

Vistos.

1. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito;

2. Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligências do Oficial 

de Justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita;

 3. Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem independente de novo despacho;

4. Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a presente de mandado, devendo ser cumprida no 

prazo assinalado e, na sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de 

Justiça, nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT;

5. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89479 Nr: 2345-09.2018.811.0039

 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: NEILA MARIA MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2345-09.2018.811.0039

CÓDIGO 89479

Vistos.

Compulsando os autos determino que a parte autora proceda com a 

emenda da inicial para o fim de:

 a) Comprovar sua hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil, colecionando 

ao feito comprovante de renda, cópia da Carteira de Trabalho, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57568 Nr: 1889-98.2014.811.0039

 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: JOHN MANHEIM, ALEXANDRE BERNARDI KOEHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, FRANCIELY GARDENS PORTELA - OAB:OAB/PR 63.614, 

LUCIANA RICCI SALOMONI - OAB:18474/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 Vistos.

 DETERMINO a intimação das partes para no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50916 Nr: 782-87.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VINÍCIUS COLARINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 782-87.2012.811.0039.

Código nº. 50916.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63883 Nr: 1514-63.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOSOLO - ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME , 

BANCO BRADESCO S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA 

BMC S.A), MARIA CELI DE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, FRANCIELLY APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, MIRIAN COSTA 

CARDOSO - OAB:6.361

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

 Inicialmente, observo que não foram analisados os pontos controvertidos 

do processo a fim de especificação da produção probatória. Fora 

designada a presente audiência por requerimento da parte requerida 

(Sandra dos Santos Oliveira – ME) de produção de prova testemunhal. Em 

continuidade, valendo-se da redação do artigo 357, §3º do Código de 

Processo Civil, esclareceu a parte requerente da produção testemunhal, 

na presente solenidade, os motivos pelos quais entende necessário o seu 

deferimento. Todavia, não obstante a manifestação do D. Causídico da 

parte requerida, no presente caso, entendo aplicável o artigo 443, II, do 

Código de Processo Civil, o qual autoriza o indeferimento de inquirição de 

testemunhas em prova de fatos que só por documentos puderem ser 

provados.

 Considerando a questão litigiosa tratada nos presentes autos, relativa a 

cancelamento de protesto/inexistência de débito, observo que amolda-se 

perfeitamente ao artigo do citado diploma processual civil, motivo pelo qual 

entendo que o processo encontra-se suficientemente instruído.

Após a juntada das alegações finais, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Matheus Augusto Santos Monteiro, digitei, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Marcos Daniel Ferreira Cavalcante

Advogado Requerente

Pedro Augusto Mura

Preposto - Geosolo Engenharia Planejamento e Consultaria LTDA

 Anatoly Hodniuk Junior

Advogado Requerido

Gilson Carlos Ferreira

Advogado Requerido

Gustavo Tostes Cardoso

Advogado Requerido

Sandra dos Santos Oliveira - ME

Requerido

Regivânia dos Santos Reis

Preposto - Banco Bradesco S.A. (Nova Denominação do Banco Finasa 

BMC S.a)

Maria Celi de Lima Ferreira

Requerida

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14614 Nr: 412-84.2007.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS SICHIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Soares da Costa - 

OAB:MT-5.157-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99916 Nr: 1611-72.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIBEIRO PEREIRA, GABRIEL HIGOR 

PEREIRA DA SILVA, MARCOLINO SOARES MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLÁVIO DE 

ANDRADE - OAB:6730

 Tendo em vista a informação na carta precatória que o réu Bruno Ribeiro 

Pereira, possui advogado constituido nestes autos procedo a intimação do 

mesmo para que apresentar resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104740 Nr: 4037-57.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-0, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DICKSON DIEGO CAMPOS 

DEBESA - OAB:22483/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de FELIPI 

E CIA LTDA - ME, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para fins de:1 - CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem apreendido em benefício do Requerente BANCO 

BRADESCO S/A, qual seja, do veículo Marca: CHEVROLET Chassi: 

9BG148FK0GC427237 Modelo: S-10 CD LT 4X4 2.8 TB-CTDi AT 4p. Placa: 

QBI-3053 Cor: BRANCO Movido: DIESEL Ano/Mod.: 2016/2016 Renavam: 

001083361578.2 - CONFIRMAR a decisão liminar proferida na ref. 4.3 – 

CONDENAR a Requerida, nos termos do art. 81 do CPC, ao pagamento de 

multa no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de 

litigância de má-fé.Expeça-se ofício ao DETRAN/MT para que seja feito 

novo certificado de registro do veículo apreendido em favor da parte 

Requerente.Condeno a Requerida FELIPI E CIA LTDA - ME ao pagamento 

de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 
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valor da ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como 

ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106220 Nr: 4666-31.2017.811.0078

 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: LEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação Revisional de alimentos movida por GABRIELA 

EDUARDA MOUSQUIER SIMÕES em face de FERNANDO EDUARDO 

SIMÕES alegando que o valor atualmente pago não é suficiente para 

manutenção das despesas básicas e são desproporcionais frente às 

condições do genitor.

A inicial veio instruída com documentos necessários para o momento 

processual.

Determinada a emenda da inicial, vieram os documentos comprobatórios 

da alegada hipossuficiência financeira, de modo que DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 98 e 99 do CPC.

No tocante ao pedido de aumento da verba alimentar em caráter liminar, 

entendo que o mesmo merece prosperar, tendo em vista que a Requerente 

logrou êxito em comprovar que atualmente encontra-se matriculada em 

faculdade particular, pagando aluguel na Cidade de Tangará da Serra, 

além de ter demonstrado que o genitor possui condições de arcar com 

valor maior, conforme documentos que comprovam ser ele proprietário de 

empresas.

Diante dessa situação, DEFIRO o pedido liminar para majorar o valor dos 

alimentos, fixando em 1 (um) salário mínimo, devendo o Requerido 

continuar fazendo o pagamento através de depósito ou transferência na 

conta bancária da Requerente.

DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do 

conciliador do juízo.

Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, consignando que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação “é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do CPC).

Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação de 

resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas na 

inicial.

PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, 

do Código de Processo Civil.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112240 Nr: 3374-74.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samantha Baltieri Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMANTHA BALTIERI 

CARVALHO - OAB:16152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição 

inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 535 do 

Código de Processo Civil/2015.

Intime-se o requerido, por meio de remessa eletrônica, para, querendo, 

impugnar a execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme disposto no art. 535 do CPC.

Superado tal prazo, não havendo manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105191 Nr: 4207-29.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/0, RICHARD LUIZ DA SILVA - OAB:154839, 

SANTHIAGO SANTOS NASCIMENTO - OAB:165296

 Vistos em correição.

Não tendo sido arguida matéria preliminar pela defesa, CONFIRMO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26.09.2018, às 13h00min, ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se procederá ao 

interrogatório da acusada.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Intime-se a ré, via carta precatória, para que compareça na audiência 

designada.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112247 Nr: 3379-96.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE CAPITAL 

MACEIÓ-AL, MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOS SANTOS FRAZAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY ANY VIEIRA ALVES - 

OAB:4418

 Vistos em correição.

Inicialmente proceda o cadastro da advogada constituída pelo réu, 

conforme informado na missiva.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a cópia da missiva como 

mandado.

Designo a audiência para o dia 27/09/2018, a realizar-se, às 13:20, no 

Fórum desta comarca.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Informe-se ao juízo deprecante os dados da carta e a data do ato 

agendado para eventuais comunicações (art. 392 da CNGC).

Após o cumprimento e as baixas de estilo, devolva-se a missiva ao juízo 

de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens, observando-se a disciplina dada na CNGC.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-03.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SARTORETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO)

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010063-03.2015.8.11.0078. REQUERENTE: LEONARDO SARTORETTO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Consta dos autos a condenação da requerida 

ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, 

com correção monetária desde o arbitramento (08/05/2015) e com juros de 

mora desde a inscrição indevida (28/12/2014), bem como de R$ 139,24 

pelos danos materiais do autor, corrigidos monetariamente a partir do 

ajuizamento (12/03/2015) e com juros moratórios desde a citação 

(03/2015). Quando do julgamento do recurso inominado interposto a parte 

requerida ainda foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios 

de 15% sobre o valor da condenação. Em setembro de 2015 a requerida 

procedeu ao depósito de R$ 6.424,08 para cumprimento da obrigação. 

Posteriormente o autor requereu a complementação do depósito, 

afirmando não ter sido cumprida a obrigação quanto aos honorários 

advocatícios sucumbenciais. Conforme se observa do cálculo 

apresentado pela requerida no ID 6419234 os parâmetros estabelecidos 

na sentença foram integralmente cumpridos, não havendo qualquer valor 

devido nestes autos. Posto isso, acolho a impugnação e julgo extinta a 

presente execução, pela satisfação do débito executado, nos termos do 

art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento em favor do autor. 

Às providências. SAPEZAL, 3 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27853 Nr: 873-36.2017.811.0094

 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: APDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data encaminhei Carta Precatória para Comarca de 

Valparaiso-SP via Malote Digital. Código de rastreabilidade: 

81120183552293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31050 Nr: 548-27.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angonese $ CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do complemento do valor da diligência do oficial de 

justiça para cumprimento do Mandado com endereço na zona rural 

(Americana - Fazenda /Agro Norte). Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Complemento de Diligência", preencher os dados do processo e 

emitir a guia no valor de R$ 550,00, nos termos da certidão do Oficial de 

Justiça de fls.43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31860 Nr: 1004-74.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana Nogueira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVES GILMAR PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Zambiasi - 

OAB:OAB/MT 14.471-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte autora, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de AVALIAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "MADEIRA ANABRU", para emitir a guia no valor de 

R$ 600,00 (seiscentos reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11813 Nr: 552-11.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento definitivo 

do feito, procedendo-se às baixas e expedições necessárias dispostas 

na sentença (expedição de guias de execução, etc), bem como, se for o 

caso, transladando-se as cópias essenciais aos autos principais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24298 Nr: 725-93.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Sousa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento definitivo 

do feito, procedendo-se às baixas e expedições necessárias dispostas 

na sentença, bem como, se for o caso, transladando-se as cópias 

essenciais aos autos principais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24477 Nr: 830-70.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darlei Freire da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos.

Considerando o pedido de fl. 155, primeiramente certifique à Secretaria 

quanto ao envio de carta para oitiva da vítima Claudiana Ribeiro em todos 

os endereços indicados em fls. 121 e 121v, ou seja, se foram expedidas 

precatórias para os endereços R. Altemar Dutra, 143, Canjica, Cuiaba/MT 

e Rua das Rosas 5 Alphaville I Londrina, Poconé/MT.

Caso não tenha sido expedida as Cartas Precatórias para tais endereços, 

desde já determino sua expedição, devendo-se a Secretaria atentar para 

que seja expedidas todas as Precatórias em todos os endereços diversos 

quando realizadas buscas via BACENJUD.

No mais, defiro o pedido de fls. 155, expedindo-se ofício para as 

operadoras de telefonia móvel TIM, VIVO, CLARO e OI.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 25389 Nr: 496-02.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

Preliminarmente, antes de receber o recurso interposto, considerando que 

se trata de erro material, procedo à retificação do dispositivo da sentença 

que constou como condenado o nome de “Waldeir Cardoso Nunes” para 

que passe a constar o seguinte: “Ex positis, JULGO PROCEDENTE a 

denuncia para o fim de CONDENAR o réu EVERALDO DA SILVA PEREIRA 

nas sanções do art. 129, §9º do Código Penal”.

Saneado o presente erro material, certifique à Secretaria em relação à 

retificação.

 Em continuidade, recebo o recurso de apelação ofertado pelo réu nos 

seus legais e jurídicos efeitos.

Intime-se o réu para que, por advogado, apresente as razões no prazo de 

8 (oito) dias.

 Caso não haja oferecimento das razões supracitadas por advogado 

privado do acusado, desde já nomeio o Dr. Geraldino Viana da Silva como 

advogado dativo para que apresente as razões supracitadas, 

arbitrando-se o valor de 4 (quatro) URH´S, devendo-se expedir a certidão 

honorária após a apresentação da peça processual.

 Após, vistas ao Ministério Público para que, no prazo de 08 (oito) dias, 

ofereça as contrarrazões.

E, por fim, ultrapassados os prazos, com ou sem as contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25700 Nr: 722-07.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins, Charles Edilson Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Lanot Holsbach - 

OAB:20.112-B, Luiz Sérgio Rossi - OAB:MT/10.089-A, Paula 

Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo 

Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 Vistos.

Tendo em vista que houve a manutenção da decisão do Juízo a quo, 

confirmada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

proceda-se ao arquivamento definitivo do feito, procedendo-se às baixas 

e expedições necessárias dispostas na sentença, bem como, se for o 

caso, transladando-se as cópias essenciais aos autos principais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11822 Nr: 561-70.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Matias Pech

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc...

Recebo o recurso de apelação ofertado pelo réu nos seus legais e 

jurídicos efeitos.

Intime-se o réu para que, por advogado, apresente as razões no prazo de 

8 (oito) dias.

 Caso não haja oferecimento das razões supracitadas por advogado 

privado do acusado, desde já nomeio o Dr. Geraldino Viana da Silva como 

advogado dativo para que apresente as razões supracitadas, 

arbitrando-se o valor de 4 (quatro) URH´S, devendo-se expedir a certidão 

honorária após a apresentação da peça processual.

 Após, vistas ao Ministério Público para que, no prazo de 08 (oito) dias, 

ofereça as contrarrazões.

E, por fim, ultrapassados os prazos, com ou sem as contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30463 Nr: 256-42.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR

 Vistos.

Nomeio como defensor dativo do acusado o Dr(a). Astor Beskow, 

OAB/MT 16.586-B para que proceda à defesa do acusado, sendo que os 

honorários serão arbitrados por ocasião da sentença.

 Intimem-se as partes, inclusive o d. Advogado que foi nomeado para que 

apresente a peça processual que entender adequado no prazo legal.

 Após, vistas ao MPE e, depois, conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24985 Nr: 258-80.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Fávaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento definitivo 

do feito, procedendo-se às baixas e expedições necessárias dispostas 

na sentença (expedição de guias de execução, etc), bem como, se for o 

caso, transladando-se as cópias essenciais aos autos principais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24483 Nr: 835-92.2015.811.0094

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Antonio dos Santos, Jhonatan Silverio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Tendo o presente feito já alcançado sua finalidade, não havendo mais 

interesse em seu trâmite, determino o arquivamento do feito, com as 

baixas e anotações necessárias.

As cópias necessárias sejam trasladadas aos autos principais do 

Inquérito Policial ou ação penal. Cumpra-se o disposto no art. 705, §2º e 

Parágrafo Único do art. 802 da CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20537 Nr: 825-53.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva, Marcos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elpídio Moretti Estevam - 

OAB:MT/4877-A

 Vistos, etc.
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Recebo o recurso de apelação ofertado pelo réu Marcelo da Silva nos 

seus legais e jurídicos efeitos.

Como já houve a apresentação das razoes, dê-se vistas ao Ministério 

Público para que, no prazo de 08 (oito) dias, ofereça as contrarrazões.

E, por fim, ultrapassados os prazos, com ou sem as contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, considerando que ambos os recursos já estarão devidamente 

instruídos com suas razoes e contrarrazões.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31171 Nr: 627-06.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ ZANELA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:MT/16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte autora, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de Busca e Apreensão e CITAÇÃO. Esclareço que, 

com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o 

site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão 

de Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte 

referente ao "bairro", clicar em "Centro", duas vezes para emitir a guia no 

valor de R$ 30,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30003 Nr: 2060-79.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a Decisão de fls. 

113/114, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

requerida não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo:" ... É o 

relatório. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil, tem-se como imperioso o SANEAMENTO do feito. Por não 

verificar questões preliminares passíveis de obstar o prosseguimento da 

presente demanda, estando presentes os pressupostos processuais de 

validade e existência da presente relação processual, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como pontos controvertidos: a) a contratação do 

empréstimo por parte da requerente junto a requerida; b) os 

preenchimento dos pressupostos autorizadores da reparação civil 

perseguida na exordial.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem, caso requeiram a 

produção de prova oral em audiência, o rol de testemunhas que irão depor 

em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, contendo os requisitos do Art. 450 do 

CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas 

será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, 

sendo que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por 

fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for 

qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Uma vez 

ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação 

das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31987 Nr: 1086-08.2018.811.0094

 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: MDL, RNL, DNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos necessários, forte nos 

documentos carreados aos autos, com fundamento nos artigos 300 e 301 

do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR pleiteada na exordial, para DETERMINAR A 

APREENSÃO, REMOÇÃO E ENTREGA AOS AUTORES DE UMA MOTO POP, 

100, COR BRANCA, PLACA OBS5471 ANO 201/2016, que se encontra em 

posse da requerida, nomeando como fiel depositário a pessoal do 

requerente, Maurildo Daniel Lauro, mediante compromisso legal, não 

podendo dispor dela sem autorização judicial.Sendo assim, EXPEÇA-SE 

MANDADO DE SEQUESTRO da motocicleta descrita nos autos, a ser 

cumprido no endereço da requerida contido na inicial.Presentes os 

requisitos legais, recebo a inicial, nos termos expostos.CITE-SE e 

INTIME-SE A REQUERIDA para, querendo, contestar no prazo legal.Intime a 

requerida acerca da presente decisão e concessão de liminar.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24305 Nr: 730-18.2015.811.0094

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos.

Intimem-se as partes via edital e, após, arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22722 Nr: 675-04.2014.811.0094

 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: Geralda Moreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 No que tange ao ofício de fl. 211, intime-se a parte exequente para que, 

em 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que for de direito e 

interesse.
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 Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25419 Nr: 515-08.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faoli Fabricação de Artefatos de Cimento Ltda, 

Luciano Souza Fales, Paulo Cezar de Paula, Sueli Aparecida Ribeiro dos 

Santos, Elenice Donizete Ribeiro de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUCK E BERNARDES - OAB:317

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob nº 

515-08.2016.811.0094, Código 25419.

D E C I S Ã O

1. RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Pré-executividade oposta por Paulo Cezar de 

Paula, Elenice Donizete Ribeiro de Paula e Sueli Aparecida Ribeiro dos 

Santos, em face da execução que lhe move a Fazenda Pública Estadual, 

ao argumento que, os executados, ora excipientes, são ilegítimos para 

responder pela dívida da empresa executada, pois não fazem mais parte 

do quadro societário da empresa, tendo a empresa se dissolvido 

irregularmente após a saída deles.

Instado, o excepto apresentou resposta às fls. 57/63 rebatendo as 

alegações ventiladas pelo excipiente em sua objeção e sustentando o não 

cabimento da exceção no caso em comento.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

 2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, é sabido que o instituto de exceção de pré-executividade, 

objetiva a apresentação de defesa nos próprios autos de execução, sem 

garantia do Juízo, sendo admitida, de modo geral, quando às questões de 

ordem pública, tais como, condições da ação, pressupostos processuais 

e pressupostos específicos da execução, puderem ser identificadas de 

plano, sem necessidade de dilação probatória.

 De efeito, a exceção de pré-executividade é caminho estreito, à margem 

da via processualmente prevista.

 No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. É admitido pela 

doutrina e jurisprudência o cabimento de exceção de pré-executividade 

quando a parte argúi matérias de ordem pública ou nulidades do título 

executivo que dispensam, para seu exame, dilação probatória e podem 

ser apreciadas de oficio pelo juiz. (TJMT - AI 15936/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/03/2011, Publicado no DJE 05/04/2011) destaque acrescido

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO GERENTE 

CUJO NOME CONSTA DA CDA - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

- CABIMENTO - EXCLUSÃO DO SÓCIO - DECISÃO CONFIRMADA - 

AGRAVO NÃO PROVIDO. A exceção de pré-executividade se presta à 

suscitação de questões que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, 

como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos 

processuais e as condições da ação executiva. A ampliação das matérias 

passíveis de serem provocadas por Exceção deve-se à força da 

interpretação jurisprudencial mais recente, que admite a argüição de 

ilegitimidade passiva, desde que não demande dilação probatória. (TJMT - 

AI 133507/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2010, Publicado no DJE 12/04/2010) 

destaque acrescido

Destarte, a exceção de pré-executividade não tem prazo para ser oposta, 

uma vez que, ainda que preclusos os embargos à execução, pode o 

executado suscitar matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo 

juiz.

 No mesmo sentido, a lição de Araken de Assim, litteris:

"Não há termo final para deduzir a exceção de pré-executividade. 

Ressalva feita aos casos de preclusão, a exemplo do que acontece com a 

impenhorabilidade, e sem embargo da responsabilidade pelas despesas 

derivadas do retardamento (art. 267, § 3º) - e, assim mesmo se a argüição 

ocorrer após o prazo para embargos -, ao executado se mostra lícito 

excepcionar em qualquer fase do procedimento in executivis, inclusive na 

final: na realidade, permanece viva tal possibilidade enquanto o juiz não 

extinguir o processo." (Araken de Assis, in Manual da Execução, 9.ª ed., 

Ed. RT, São Paulo, 2005, pág. 1.027).

A guisa de exemplo faz-se oportuna, ainda, a colação do seguinte 

precedente, que bem externam a orientação da Corte Superior sobre o 

tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

POSSIBILIDADE DE SER APRESENTADA MESMO APÓS A PENHORA OU O 

TRANSCURSO DO PRAZO PARA EMBARGOS. PRESCINDIBILIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A denominada "exceção de 

pré-executividade", simples petição nos próprios autos da execução, é 

servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo 

juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos 

processuais e às condições da ação executiva. (Precedentes: REsp 

929.266/SP, Primeira Turma, DJU de 29.06.2007; REsp 785.921/MG, 

Segunda Turma, DJ de 27.02.2007; REsp 818453/MG, Primeira Turma, DJe 

de 02/10/2008; e REsp 220.100/RJ, Quarta Turma, DJU de 25.10.1999) 

destaque acrescido

Com efeito, atentando-se a matéria arguida pela parte executada, no que 

tange tão somente quanto à legitimidade passiva, vê-se que merece ser 

deliberada em sede de exceção de pré-executividade, eis que, afigura-se 

como sendo matéria de ordem pública, que independe de maior dilação 

probatória.

Neste cenário, examinando atentamente os vícios apontados, que, em 

tese, seriam capazes de provocar a extinção do presente processo, não 

se vislumbra a aventada ilegitimidade.

 Os excipientes figuram como corresponsáveis no título objeto da 

execução, e não se trata de redirecionamento da execução fiscal, pois os 

sócios desde o início figuram como devedores do débito inscrito em 

certidão de dívida.

Vê-se da CDA de fls. 06/07 que o fato gerador é correspondente ao ano 

de 2009 (02/2009 a 12/2009), sendo assim, a exequente logrou êxito em 

comprovar que os três excipientes integravam o quadro societário na 

época que compreende o fato gerador.

A excipiente Elenice Donizete Ribeiro de Paula figurou como sócia desde 

01/12/2004 até 14/05/2013, sendo que, Sueli Aparecida Ribeiro também 

ingressou na sociedade na mesma data que a primeira, contudo, deixou a 

sociedade em 28/06/2011 (fls. 64).

Quanto ao excipiente Paulo Cezar de Paula, muito embora tenha 

ingressado apenas em 28/06/2011, também deve assumir a 

responsabilidade pelos créditos correspondentes, pois teve a 

oportunidade de tomar conhecimento da situação da empresa, no entanto, 

assumiu a responsabilidade ao ingressar.

Ademais, não cabe à Fazenda comprovar os requisitos do art. 135, III, do 

CTN para responsabilização dos sócios da empresa executada, ainda que 

já tenham saído da sociedade empresária, tal ônus compete aos próprios 

sócios, que no caso em comento não lograram êxito em comprovar o 

contrário do constante no título objeto da execução, o qual se reveste de 

presunção de liquidez e certeza.

 Nesse sentido, "a indicação, na Certidão de Dívida Ativa, do nome do 

responsável ou do co-responsável (Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 

202, I), confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a 

relação processual executiva (CPC, art. 568, I), mas não confirma, a não 

ser por presunção relativa (CTN, art. 204), a existência da 

responsabilidade tributária, matéria que, se for o caso, será decidida pelas 

vias cognitivas próprias, especialmente a dos embargos à execução. É 

diferente a situação quando o nome do responsável tributário não figura 

na certidão de dívida ativa. Nesses casos, embora configurada a 

legitimidade passiva (CPC, art. 568, V), caberá à Fazenda exeqüente, ao 

promover a ação ou ao requerer o seu redirecionamento, indicar a causa 

do pedido, que há de ser uma das situações, previstas no direito material, 

como configuradoras da responsabilidade subsidiária" (REsp 900.371/SP).

Por fim, registre-se que qualquer alegação da parte excipiente deveria vir 

acompanhada de prova pré-constituída, fato inocorrente no caso em 

comento, em que foram juntados apenas documentos que corroboram com 

as teses da exequente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da presente Exceção de Pré-executividade 

oposta por Paulo Cezar de Paula, Elenice Donizete Ribeiro de Paula e Sueli 
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Aparecida Ribeiro dos Santos em face da execução que lhe move a 

Fazenda Pública Estadual, para fins de JULGAR IMPROCEDENTE as teses 

suscitadas pelos executados.

 Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de 

direito para prosseguimento da execução.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20205 Nr: 1233-75.2007.811.0108

 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: Mauro Vanderlei Dias, Ana D'Arc de Oliveira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordino Arruda André, Luzia Pazinato André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SIMÃO - 

O A B : 1 0 0 6 6 - B ,  T h a m i r e s  H o h e n b e r g e r  M a f i s s o n i  - 

OAB:OAB/MT-18.783

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63047 Nr: 1051-06.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Balistieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias efetuar a retirada das certidões premonitórias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40541 Nr: 1013-04.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceramica Centro Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Stachiw

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 13516-B, Alexandre Azevedo Antunes - OAB:OAB/MT 

8843, Artur Denicoló - OAB:MT0018395O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26258 Nr: 862-72.2011.811.0108

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SCRIPCHENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:11.006-B

 Impulsiono os autos para refazer a publicação, visto que a parte 

requerida constituiu novos procuradores anteriormente a publicação de 

sentença, nos termos que: "VISTOS E EXAMINADOS. (...) Ante ao 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial para condenar o requerido a arcar com os danos materiais 

suportados pela requerente ante a depreciação pelo sinistro do veículo 

objeto da permuta firmada entre as partes, determinando, assim, a 

apuração dos valores devidos em sede de liquidação de sentença, como 

já definido na fundamentação do decisum. Ante a sucumbência mínima da 

parte autora, condeno o requerido nas custas e honorários de 

sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do proveito 

econômico aferido pela demandante. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Tapurah/MT, 11 de janeiro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 10158 Nr: 212-06.2003.811.0108

 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: ANA BEATRIZ NOVIS NEVES GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO MATANA 

SACILOTO, LORI GERTA RASCOVETEKS SACILOTO, LAURO ALBERTO 

ULLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:MT/5.123- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62985 Nr: 1021-68.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Balistieri, MARLENE TEREZINHA 

STOLARSKI BALISTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias efetuar a retirada das certidões premonitórias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61493 Nr: 138-24.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLYN TIRLONI PIASSA, ELSO JOSE TIRLONI 

JUNIOR, CEZAR ROBERTO TIRLONI, ELSO JOSÉ TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

MARCOS LEVI BERVIG, OAB 6312-A , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60086 Nr: 2390-34.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES EVANGELISTA DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Rodrigues de 

Freitas - OAB:MT 18.267

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR, OAB 20055/O , com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61122 Nr: 3049-43.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA INDÚSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRLONI PESSATTO e COZER LTDA-ME, 

ADALBERTO TIRLONI, Alberto Tirloni, Claudimir Francisco Pessatto, Nelci 

Terezinha Tuni Tirloni, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, CARLOS 

ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

MARCOS LEVI BERVIG, OAB 6312-A , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58531 Nr: 1460-16.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:PR/5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

MARCOS LEVI BERVIG, OAB 6312-A , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48399 Nr: 772-25.2015.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA., Bom Jesus 

Agropecuária Ltda, NELSON JOSE VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA TIRLONI, Alberto Tirloni, Claudinei Carlos Pessatto, Nelci 

Terezinha Tuni Tirloni, CARLOS ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

MARCOS LEVI BERVIG, OAB 6312-A , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50669 Nr: 1886-96.2015.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA INDÚSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP, ADALBERTO 

TIRLONI, Alberto Tirloni, Claudimir Francisco Pessatto, Nelci Terezinha Tuni 

Tirloni, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, CARLOS ALBERTO 

COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Fernandes Réu - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

MARCOS LEVI BERVIG, OAB 6312-A , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59958 Nr: 2319-32.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHAND AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:SP0251411, Vinícius de Morais Balan - OAB:80.936/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

MARCOS LEVI BERVIG, OAB 6312-A , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 44921 Nr: 960-52.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU A. XAVIER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias, dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17070 Nr: 253-65.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ DEZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63823 Nr: 1569-93.2018.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Observando-se as informações trazidas à luz, não resta dúvida de 

que, neste momento, o deferimento do pedido de guarda provisória dos 

infantes INGRINDY MELO DE ARAÚJO à requerente traz reais vantagens, 

especialmente porque regulariza a situação fática existente, uma vez que 

é a genitora, ora requerente, quem detém a guarda de fato.Assim, com 

fundamento no Art. 33 e seguintes da Lei nº 8.069/90, CONCEDO a guarda 

provisória de INGRINDY MELO DE ARAÚJO à genitora, ora requerente, 

IVANIE COSTA DE MELO.Ademais, determino a realização de estudo 

psicossocial com as partes. Portanto, notifique-se a equipe multidisciplinar 

deste Juízo, para realização de estudo psicossocial no domicílio da 

requerente, bem como expeça-se missiva para notificação da equipe 

multidisciplinar PARA O POVOADO CHAPADO Município de São Luiz 

Gonzaga, para realização de estudo psicossocial no domicílio do 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo os relatórios ser 

juntados aos autos imediatamente após a realização. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63894 Nr: 1610-60.2018.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAVANTES CERVELIN, INES SAVARIS CERVELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela visando a 

reintegração de posse dos autores ao imóvel descrito na inicial, bem como 

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em 4 (quatro) 

prestações mensais a contar desta que deve ser recolhida no prazo 

máximo de 15 dias, ficando a regularidade da distribuição sob condição 

suspensiva da quitação, ressalvo que a permissão não engloba demais 

despesas processuais que poderão aparecer no curso do procedimento. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63824 Nr: 1570-78.2018.811.0108

 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: LOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Observando-se as informações trazidas à luz, não resta dúvida de 

que, neste momento, o deferimento do pedido de guarda provisória dos 

infantes HIAGO MOTTA OLIVEIRA DA SILVA,KAIO HENRIQUE MOTTA DE 

OLIVEIRA E SAMYRA MOTTA OLIVEIRA DA SILVA à requerente traz reais 

vantagens, especialmente porque regulariza a situação fática existente, 

uma vez que é a genitora, ora requerente, quem detém a guarda de 

fato.Assim, com fundamento no Art. 33 e seguintes da Lei nº 8.069/90, 

CONCEDO a guarda provisória de HIAGO MOTTA OLIVEIRA DA 

SILVA,KAIO HENRIQUE MOTTA DE OLIVEIRA E SAMYRA MOTTA 

OLIVEIRA DA SILVA à genitora, ora requerente, LUCERENE OLIVIA 

MOTTA.Ademais, determino a realização de estudo psicossocial com as 

partes. Portanto, notifique-se a equipe multidisciplinar deste Juízo, para 

realização de estudo psicossocial no domicílio da requerente, bem como 

expeça-se missiva para notificação da equipe multidisciplinar da Comarca 

de Sinop/MT, para realização de estudo psicossocial no domicílio do 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo os relatórios ser 

juntados aos autos imediatamente após a realização. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60083 Nr: 2389-49.2017.811.0108

 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: HVEDF, FEDF, TE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2389-49.2017.811.0108 (Código 60083)

Requerente: Hillary Vicktórya de Freitas

Requerida: Fernando Ferreira dos Santos

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS

Vistos.

Tendo em vista o teor do oficio incluso (f.19-v), informando a ausência de 

tempo hábil para o cumprimento da missiva, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 12, de setembro de 2018, às 15h:30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Lucas do Rio Verde para Tapurah/MT, 2 de agosto de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50628 Nr: 1867-90.2015.811.0108

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:MT0020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de citação pessoal do requerido sem 

manifestação nos presentes autos, razão pela qual impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62481 Nr: 716-84.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/O

 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 

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. Com o comprovante 

juntado aos autos, dê-se o devido cumprimento, servindo a presente de 

mandado e ao final alcançada a finalidade ou certificada a impossibilidade 

de fazê-lo, com as cautelas legais, devolva a origem. Atentando ainda 

que, se o Sr(a). Oficial(a) certificar que o intimando possui domicílio certo 

noutra Comarca, ante a natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e 

informe a origem. Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64365 Nr: 1900-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR LUIS PASQUALI, Bruna Soares 

Alves dos Santos , ZELMIR JOAO PASQUALI, ROSMARI SALETE 

CAMILOTTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, DEFIRO parcialmente a tutela cautelar antecipada de 

urgência para arrestar 23.450 sacas de milho de 60 Kg, representadas 

pela CPR nº 004/2017, com vencimento em 01 de junho de 2017, estes 

especificamente oriundos da Fazenda São Tiago, registrada na matrícula 

2.283, de propriedade do Sr. Agenor Panisson Lodi. Outrossim, autorizo 

que seja promovida a diligência no armazém Amaggi, fabrica filial de Lucas 

do Rio Verde/MT, devendo apenas ser arrestados os grãos eventualmente 

encontrados, oriundos da Fazenda São Tiago, registrada na matrícula 

2.283, de propriedade do Sr. Agenor Panisson Lodi.Entretanto, indefiro o 

requerimento de busca em quaisquer outros armazéns ou localidades 

adjacentes, haja vista que não especificados pelo exequente.Expeça-se 

mandado de arresto, que deverá ser subscrito pelo sócio proprietário da 

empresa exequente, Sr. Emerson Oldoni Pagnoncelli.A expedição do 

mandado fica condicionada à assinatura, pelo autor, do termo de caução 

perante a Secretaria desta Vara Única, representado pelos imóveis 

indicados na exordial, em 05 (cinco) dias.Intime-se, ainda, o autor, para 

indicar o nome do preposto que será nomeado depositário fiel, no mesmo 
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prazo acima assinalado.Sem prejuízo, CITE-SE e intimem-se os executados 

para efetuarem o pagamento do valor do débito executado, R$ 920.985,38, 

ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o prazo de três dias 

sem que tenham o executado efetuado o pagamento do débito, deverá o 

oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à 

PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a 

dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o 

estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, através de seu 

advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, 

CPC). (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000159-80.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

28.08.2018 as 14h20min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000164-05.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BORGES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte requerida, por seu 

procurador, quanto à designação de audiência de conciliação para a data 

de 28.08.2018 as 15h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000164-05.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BORGES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data de 

28.08.2018 as 15h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000176-19.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINELLI (REQUERENTE)

MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI (REQUERENTE)

ANTONIO MARTINELLI JUNIOR (REQUERENTE)

ARIELLA MARTINELLI (REQUERENTE)

DANIELA BASSO MARTINELLI (REQUERENTE)

MARCIO ADRIANO MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SACHELLI BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - PR78162 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SENEDESI NETO (REQUERIDO)

MARCELA ALMEIDA SENEDESI DE RESENDE COSTA (REQUERIDO)

JOSE SENEDESI DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

BARBARA ALMEIDA SENEDESI BELLETTINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PATRICIA SENEDESE DE PAULI (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANE SENEDESE DE PAULI ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO VALERIO ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRASIL SENEDESI DE PAULI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000176-19.2018.8.11.0108. REQUERENTE: ANTONIO MARTINELLI, MARIA 

CASSIA COUTO MARTINELLI, ANTONIO MARTINELLI JUNIOR, ARIELLA 

MARTINELLI, DANIELA BASSO MARTINELLI, MARCIO ADRIANO 

MARTINELLI REQUERIDO: BARBARA ALMEIDA SENEDESI BELLETTINI, 

JOSE SENEDESI NETO, MARCELA ALMEIDA SENEDESI DE RESENDE 

COSTA, JOSE SENEDESI DE OLIVEIRA JUNIOR Visto etc., Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de 

Tutela. In casu, há manifesta incompetência deste juízo, pois o valor da 

causa extrapola os limites fixados pelo art. 3º, inciso I, da lei 9099/95, de 

40 (quarenta) salários mínimos, uma vez que a ação tem por objeto o valor 

de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), ou seja, bem acima do valor 

estipulado por lei. Isto posto, julgo extinto o processo, nos termos dos art.

(s) 3º, inciso I, 51, inciso II, todos da Lei 9099/95. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquive–se com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT para Tapurah - MT, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000180-56.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA 53497384100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DA SILVA CAMARGO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto à designação de audiência de conciliação para a data 

de28.08.2018 as 16h20min.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 8002 Nr: 85-64.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Tinerel, Ivone de Lima Tinerel, 

Valdomiro Tinerel e CIA Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes Lima 

- OAB:4037, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Manoel de Almeida 

- OAB:2559/MT, Gilmar Costa - OAB:OAB-MA 7289

 3. Outrossim, indefiro o pedido de adjudicação do bem leiloado formulado 

por JOSÉ CLEBER TINEREL (fls. 154/155), porque o interessado não 

efetuou o depósito imediato da diferença entre o valor do crédito e o valor 

do bem, nos termos do art. 685-A, §1º do CPC/73:“Art. 685-A. É lícito ao 

exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe 

sejam adjudicados os bens penhorados.§ 1º Se o valor do crédito for 

inferior ao dos bens, o adjudicante depositará de imediato a diferença, 

ficando esta à disposição do executado; se superior, a execução 

prosseguirá pelo saldo remanescente.”4. Expeça-se alvará para 
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transferência do valor da caução, depositado nos autos, para a conta 

bancária indicada pela exequente às fls. 189.5. Oficie-se ao Eg. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos autos do agravo de instrumento, 

encaminhando cópia da presente decisão, haja vista a possibilidade de 

perda superveniente do objeto do agravo interposto.6. Diante do lapso 

temporal transcorrido desde a última avaliação, determino ainda que seja 

realizada nova avaliação do bem penhorado, nos termos do art. 873, II e III 

do NCPC, intimando-se as partes.7. Após realizada a avaliação, intime-se 

a parte exequente (Caixa Econômica Federal) para indicar a modalidade de 

alienação do bem que pretende seja realizada, juntando aos autos planilha 

atualizada do crédito, abatendo o valor que foi transferido por 

alvará.Intimem-se o exequente, o arrematante e o executado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63560 Nr: 132-13.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 Vistos, etc.

Expeça-se ofício à Prefeitura Municipal, conforme requerido às fls. 102.

Intimem-se as partes para se manifestar sobre os cálculos de pena de fls. 

94, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30634 Nr: 1734-20.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

1- Não havendo impugnação das partes, homologo o cálculo de pena de 

fls. 290, para os devidos fins de direito.

O recuperando alcançará os requisitos objetivos:

a) para progressão de regime em 13/10/2018;

b) para livramento condicional em 10/04/2017.

c) para extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 30/01/2023.

2- A Secretaria deverá providenciar o agendamento no Apolo da data do 

término do cumprimento da pena e das datas de implementação dos lapsos 

temporais para postulação dos benefícios previstos em lei.

3- Estando o réu preso, encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor 

do estabelecimento prisional, uma para ser entregue ao recuperando, 

servindo como atestado de pena a cumprir, e outra para ser arquivada em 

seu prontuário.

4- Intime-se a Defesa e o Ministério Público.

5- Aguarde-se o cumprimento da pena. CONSIDERANDO A PROXIMIDADE 

DA DATA PREVISTA PARA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, 

DETERMINO A APOSIÇÃO DE TARJA VERDE NA CAPA DOS AUTOS E 

ABERTURA DE VISTA ÀS PARTES PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

PROGRESSÃO DE PENA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58610 Nr: 526-88.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista ao Advogado do Réu para, 

no prazo legal, apreentar Alegações Finais, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62398 Nr: 1240-14.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Queiroz Antônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 167.

Expeça-se Carta Precatória para oitiva da testemunha Fernanda Cristina 

dos Santos no endereço indicado pelo parquet.

Outrossim, foi providenciada a regravação do CD de mídia da audiência 

realizada às fls. 123/125, o qual foi juntado às fls. 170, retro.

Com a devolução da Carta Precatória acima declaro desde já encerrada a 

instrução processual, devendo o Cartório dar vistas dos autos às partes 

para apresentação de alegações finais, nos termos do art. 404 do CPP.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60507 Nr: 235-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 [...]DECISÃOVistos, etc.Diante do teor do Ofício Circular nº 

10/2018/GAB/J-Aux, em que a Exma. Corregedora-Geral de Justiça, 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, determina a “reanálise da 

manutenção da custódia cautelar das pessoas privadas de liberdade por 

mais de 180 (cento e oitenta) dias, bem como das prisões definitivas, no 

tange aos benefícios aplicáveis à execução penal”, passo à análise do 

presente feito, em que consta prisão cautelar superior a 180 

dias.Inicialmente, compulsando os autos, nota-se se tratar Ação Penal em 

que o Ministério Público denunciou Manoel Duran da Silva como incurso no 

art. 217-A, caput, por duas vezes, c.c. art. 226, inciso II, ambos do Código 

Penal.Às fls. 41/44 foi determinada a prisão preventiva do réu, com fulcro 

no art. 312 c/c art. 313 do CPP, em razão da presença dos requisitos 

ensejadores da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, 

pelos fundamentos que menciona.Houve recente pedido de revogação da 

prisão preventiva feito às fls. 98/113 pela defesa do réu, o qual, após 

parecer do Ministério Público foi indeferido às fls. 120/121, por 

permanecerem inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva 

decretada, porquanto necessária a medida para garantida da ordem 

pública, visando evitar a possibilidade de reiteração delitiva e obstrução da 

possibilidade de reinserção familiar da vítima menor que se encontrava em 

situação de acolhimento institucional[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59129 Nr: 49746-55.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Outrossim, foi interposto Recurso de Apelação pelo Ministério Público bem 

como pela defesa, os quais ainda se encontram pendentes de 

julgamento.Dessa forma, tratando-se preso de preso condenado à pena 

privativa de liberdade, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, no 

qual o reeducando já se encontra em execução da pena provisória fixada, 

não havendo motivos para sua colocação em liberdade e não havendo 

benefícios atinentes à execução penal a ser reconhecidos, vez que o 

reeducando acabou de dar início ao cumprimento da pena, em atendimento 

à ordem proferida no Ofício nº 10/2018/GAB/J-Aux, em reanálise acerca 

da manutenção da prisão decretada no presente feito, tenho por manter 

preso o réu/executado Roberto Alves Pereira.Considerando que a defesa 
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apresentou às fls. 214/215 recurso adesivo de apelação, determino 

remessa dos autos ao Ministério Público para que apresente 

contrarrazões ao recurso no prazo legal.Cumpram-se as demais 

determinações proferidas na sentença de fls. 170/176, mormente quanto à 

expedição da Guia de Execução Provisória.Após, remetam-se os autos ao 

Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52215 Nr: 400-43.2013.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vanessa de Sá Litter Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Brites Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Francisco Pascolão - 

OAB:16.500/B

 DESPACHO

Vistos.

Intimem-se as partes, através de seus patronos constituídos nos autos 

(fls. 35 e 45), para que se manifestem acerca dos laudos psicossociais 

apresentados, requerendo o que de direito no prazo de 10 dias.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23291 Nr: 1310-51.2005.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbara Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar Réplica à Impugnação, em conformidade à ordem 

de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62815 Nr: 1375-26.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Lemos de Melo, Antonieta Beraldo 

Lemos de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Souza, Deusino Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Miguel de Arruda 

Pelissari - OAB:15.112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 Desse modo, comprovada a posse da parte autora, e comprovado o 

esbulho de menos de ano e dia, bem como a perda da posse da autora, 

consoante documentos de fls. 22/115, DEFIRO A LIMINAR e determino a 

expedição de mandado de reintegração da posse dos autores no imóvel 

objeto da lide, em desfavor dos réus e de quaisquer outras pessoas que 

estejam na área litigada, devendo estes se abster de praticar atos 

tendentes a perturbar a posse da autora, sob pena de multa de R$ 

1.000,00 (um mil reais) por evento.Considerando que a experiência 

demonstra que nos feitos desta natureza que tramitam nesta Comarca é 

comum a reincidência de invasões, bem como a edificação de 

construções e o encontro de objetos, bens e semoventes na área litigiosa, 

desde já determino que eventuais construções poderão ser demolidas e 

os objetos, bens e semoventes deverão ser apreendidos e depositados 

em mãos da parte autora, aplicando-se multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

para cada construção, objeto, bem ou semovente encontrado na área 

litigiosa.Expeça-se mandado de reintegração de posse a ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça, podendo inclusive utilizar de força policial; o que 

autorizo com força no art. 139, VII, do CPC, devendo o Oficial de Justiça, 

no ato do cumprimento do mandado, obter a qualificação completa dos 

réus e de eventuais outras pessoas que ali estiverem.Para que ninguém 

possa alegar desconhecimento desta decisão, expeça-se edital de 

intimação de terceiros incertos e não sabidos, com prazo de 20 (vinte) 

dias, que deverá ser publicado no DJe e afixado no átrio do Fórum, na 

forma da lei.Citem-se e intime-se os requeridos para apresentar defesa, 

no prazo legal.Com a juntada da contestação, dê-se vista à parte autora 

para impugnar, no prazo legal.Após, conclusos para decisão de 

saneamento e organização do processo.Cumpra-se.Em razão da urgência 

da decisão e por estar ausente da Comarca, vinculado à jurisdição 

mediante autorização da Presidência do Tribunal de Justiça para 

realização de curso de formação continuada na ESMAGIS, assino a 

presente decisão por meio de certificado digital.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 045/2018 - DF

Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais...

Considerando a Portaria n.º 88/2018--DRH a qual concedeu a servidora 

DORACY SOARES DA SILVA, matrícula 4029, movimentação interna para 

exercício em função de confiança na Comarca de Vera MT.

Considerando o Pedido da servidora Doracy Soares da Silva;

RESOLVE:

Art. 3º - - Revogar a Portaria n. 08/2018, que designou a servidora 

DORACY SOARES DA SILVA, Técnica Judiciária, matrícula 4029, para 

exercer o cargo de Gestora Geral, da Comarca de Vera - MT, a partir da 

publicação desta.

Art. 4º - Publique-se, cumpra-se encaminhando cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Vera-MT, 03 de agosto de 2018.

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124172 Nr: 1893-04.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66942 Nr: 914-28.2007.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANELLA, CLAUDIR LUIZ ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURÍ ANTONIO STUANI - 

OAB:MT 6117-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 INTIMAR o advogado das partes, acerca do teor da decisão trasncrita 

seguir: "Vistos, em correição. I - DEFIRO o pedido de fl. 194, para que seja 
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realizada tentativa de Penhora Online em nome dos executados, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC. III - Se a penhora online for 

realizada com sucesso, intimem-se os executados, pessoalmente, para 

que se manifestem em 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, 

do CPC/2015. IV - Caso não haja manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do 

valor depositado, na forma a ser postulada pela parte credora, que deverá 

ser INTIMADA para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

V - Restando infrutífera a penhora online, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

no prazo de 20 (vinte) dias. VI - Desatendido fica, desde logo, determinada 

a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da CNGC. VII - 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Vera/MT,30 de julho de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65088 Nr: 645-23.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE DEPONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:3375-TO, RAIMUNDO 

NETO DA SILVA - OAB:8831-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado das partes, acerca do teor da decisão transcrita a 

seguir: "Vistos, em correição. Inicialmente, DETERMINO a intimação 

pessoal do depositário infiel da decisão proferida à fl. 177. Decorrido o 

prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para manifestação 

do pedido de fls. 186-v/187. No mais, DEFIRO o pedido de fl. 186-v, para 

que seja realizada tentativa de Penhora Online em nome da parte 

executada, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil. 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC. Se a penhora online for 

realizada com sucesso, intimem-se a parte executada, pessoalmente, para 

que se manifestem em 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, 

do CPC/2015. Caso não haja manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do 

valor depositado, na forma a ser postulada pela parte credora, que deverá 

ser INTIMADA para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Restando infrutífera a penhora online, DEFIRO a busca de bens pelo 

RENAJUD. Se encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. Caso conste dos 

autos dados suficientes, deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial 

de Justiça (art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a 

avaliação por oficial de justiça. Se a penhora for realizada com sucesso, 

INTIME-SE a parte executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, 

pessoalmente, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

penhora e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 2º, 

CPC/2015). Decorrido o prazo acima, INTIME-SE a parte exequente a fim de 

manifestar quanto ao valor do veículo e, caso dele não discorde, quanto 

ao interesse na adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na alienação do bem 

por conta própria (art. 880, CPC/2015).

Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte requerida a 

respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo se pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias. Na 

sequência, REMETAM conclusos os autos para apreciação do pleito. 

Manifestado o interesse na alienação por conta própria, REMETAM-SE 

conclusos para a definição das condições (art. 880, § 1º, CPC/2015). 

Caso a busca de veículos, via RENAJUD, reste infrutífera, INTIME-SE a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora em nome 

dos devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. 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.: 65329 Nr: 891-19.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS-M, ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado das partes, acerca do teor da decisão transcrita a 

seguir: "Vistos em correição. DEFIRO o pedido (ref. 111) para que seja 

realizada a tentativa de Penhora Online, todavia, somente em nome da 

executada Antonia Rocha Sanches, nos termos do artigo 854 do Código 

de Processo Civil, uma vez que realizada penhora recentemente em nome 

da empresa executada. Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de contas da 

executada, Antonia Rocha Sanches, através do sistema BACEN-JUD, na 

quantidade suficiente para pagamento do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e a quantia indicada deverá ser transferida para a 

Conta única, na forma do art. 515, § 1º, da CNGC. Se a penhora online for 

realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte Executada para 

apresentar embargos em 30 (trinta) dias (art. 16 LEF). Apresentados os 

embargos, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em igual prazo 

(art. 17, LEF). Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a 

parte credora em 10 (dez) dias. Caso a penhora online reste infrutífera, 

desde já, DEFIRO a realização de buscas via Sistema RENAJUD, na 

tentativa de localização de veículos em nome de ambas as executas. Caso 

seja frutífera a diligência, PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, valendo como 

termo o próprio extrato. Restando ambas as diligencias infrutíferas, 

INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a existência de bens dos devedores passíveis de penhora. 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas 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. Vera/MT,26 de julho de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 1409-23.2017.811.0102

 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: GFDS, EFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 

113.090, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, NAYARA 

PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 1409-23.2017.811.0102

Código Apolo nº: 116528

Vistos etc.

Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento de n° 

1007938-22.2018.8.11.0000, em que deferiu a “antecipação da tutela 

recursal para que o feito, sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau, 

tenha normal andamento até que se resolve no mérito o agravo”.

Assim, AGUARDE-SE o decurso do prazo de suspensão pactuado pelas 

partes (ref. 57) e deferido à ref. 58.

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, venham os autos 

conclusos para designação de nova data para a realização da audiência 

de instrução e julgamento.
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CUMPRA-SE.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 02 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102771 Nr: 658-41.2014.811.0102

 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: VALDENILSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS FAMA 28 - TAQUARALTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANIA ALVES FARIA 

TEODORO - OAB:1464

 INTIMAR o advogado das partes, acerca do teor da decisão transcrita a 

seguir: "Vistos em correição. À fl. 138, o exequente postulou pela 

expedição de Carta Precatória à comarca de Palmas/TO, a fim de que 

sejam penhorados os bens da requerida. É cedido que o Código de 

Processo Civil, em seu art. 789, dispõe que “O devedor responde com 

todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas 

obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Desse modo, tendo 

em vista que as demais tentativas de penhora de bens em nome do 

executado, de forma menos gravosa, restaram infrutíferas, DEFIRO o 

pedido de penhora de bens da requerida, pelo que EXPEÇA-SE carta 

precatória à comarca de Palmas/TO, para que proceda a penhora de 

tantos bens quanto bastem para satisfazer a presente execução, bem 

como os demais atos expropriatórios. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de Julho de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 144-74.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO

 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: FRANCISLEI DE SOUZA 

CASTANHA - OAB:67450

 INTIMAR o advogado da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69994 Nr: 247-37.2010.811.0102

 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): ADELAIDE MARIA SCHWADE, ADEMAR 

SCHWADE, VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado das partes, acerca do teor da decisão a seguir 

transcrita: "Vistos, em correição. I - DEFIRO o pedido de fl. 274, para que 

seja realizada tentativa de Penhora Online em nome dos executados, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC. III - Se a penhora online for 

realizada com sucesso, intimem-se os executados, pessoalmente, para 

que se manifestem em 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, 

do CPC/2015. IV - Caso não haja manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do 

valor depositado, na forma a ser postulada pela parte credora, que deverá 

ser INTIMADA para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

V - Restando infrutífera a penhora online, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

no prazo de 20 (vinte) dias. VI - Desatendido fica, desde logo, determinada 

a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da CNGC. VII - 

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.: 70906 Nr: 12-36.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 INTIMAR o advogado das partes do teor da decisão transcrita a seguir: 

"Vistos, em correição. Diante da informação contida no Parecer Técnico 

de fls. 217, defiro o pedido para expedição do Mandado de Constatação, 

no endereço localizado na Avenida Brasil, n. 370, Bairro Industrial/MT, 

Vera/MT, devendo o Oficial de Justiça descrever se os equipamentos 

penhorados ainda se encontram no local indicado no auto de penhora (fls. 

163/164), bem como se a empresa ainda se encontra em atividade, entre 

outras circunstâncias que reputar relevantes. Expeça-se o necessário. 

Após o cumprimento do Mandado de Constatação, conclusos. 

CUMPRA-SE. Vera-MT, 25 de julho de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1814 Nr: 17-83.1996.811.0102

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTECNICA J. J. LTDA, ALCIDES JOSÉ 

FICAGNA

 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: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 INTIMAR as partes do teor da decisão a seguir trasncrita: "Vistos em 

correição. I – DEFIRO o pedido à fl. 278 para que seja realizada penhora 

online em nome da parte executada, nos termos do artigo 854 do Código 

de Processo Civil. II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados 

através do sistema BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor 

atualizado da dívida, conforme cálculo à ref. 33. JUNTE-SE aos autos 

cópia da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a 

quantia indicada seja transferida para a Conta única, na forma do artigo 

515 §1° da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, pessoalmente, para que se manifeste em 05 

(cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015. IV – Caso a 

penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente 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 artigo 1.181 da CGNC. V - 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Vera-MT, 09 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.: 112101 Nr: 1269-23.2016.811.0102

 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: ANTONIO MOIZES BARBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora, acerca da Certidão de Trânsito em julgado 

expedida em 02/08/2018, bem como para manifestação no prazo de 15 

(quinze)dias, conforme despacho proferido em 26/07/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119983 Nr: 2862-53.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

estatal punitiva para CONDENAR os réus PAULO CESAR DIAS DA SILVA e 

SINVALDO PEREIRA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 157, 

§2º, I (na redação anterior à Lei n. 13.654/2018), II e V, do Código Penal; e 

ABSOLVER o réu JULIANO RAMALHO DIAS da imputação que lhe é feita, 

o que faço com fulcro artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. [...] 

Cumpram-se as demais disposições da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes 

ao caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27132 Nr: 32-42.2002.811.0102

 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: SCHILLEE LAMINADOS E SERRADOS LTDA, PAULO 

CÉZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA PAULA RAMOS CUNHA, 

CARMELINDO DALSASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - 

OAB:4783-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Intimar os advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias 

requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100690 Nr: 889-39.2012.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ZOCOLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA BEATRIZ NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELÃO GIMENEZ 

- OAB:6.014-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9.061-B

 INTIMAR o advogado da parte exequente para, no prazo de 20 (vinte) 

dias, manifestar no feito, conforme decisão de fls. 149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124212 Nr: 1916-47.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para concessão da liminar, de acordo com a legislação e a jurisprudência, 

necessário que credor demonstre a mora ou o inadimplemento do devedor, 

que decorrerá do vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser 

comprovada nos autos por notificação registrada com aviso de 

recebimento, nos termos do artigo 2°, § 2° do Decreto Lei 911/69, verbis:

[...] Dessa forma, a notificação extrajudicial compõe elemento 

indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova 

configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula n. 72 da Súmula 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a comprovação 

da mora é indispensável à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente”. Frisa-se que a notificação extrajudicial deve ser 

efetivamente remetida e entregue no endereço residencial constante do 

contrato, não sendo necessário, porém, o recebimento pessoal pelo 

devedor. Ocorre que, in casu, a notificação expedida pelo credor não teve 

o condão de constituir em mora o devedor, isso porque não foi expedida 

no endereço constante do contrato.Com efeito, verifica-se do contrato de 

pág. 16, bem como dos demais documentos juntados aos autos (pág. 15 e 

25) que o requerido reside à Rua SD 02, 18, em Marcelândia/MT, todavia a 

notificação foi expedida para o endereço supramencionado constando 

equivocadamente, Marcelândia como bairro desta cidade de Vera/MT. 

Nesse sentido: [...]Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove a constituição em mora da parte requerida, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100602 Nr: 802-83.2012.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA BEATRIZ NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9.061-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 INTIMAR o advogado das partes, acerca do teor da secisão trasncrita a 

seguir: "Vistos, em correição. I - DEFIRO o pedido de fl. 217, para que seja 

realizada tentativa de Penhora Online em nome dos executados, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC. III - Se a penhora online for 

realizada com sucesso, intimem-se os executados, pessoalmente, para 

que se manifestem em 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, 

do CPC/2015. IV - Caso não haja manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do 

valor depositado, na forma a ser postulada pela parte credora, que deverá 

ser INTIMADA para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

V - Restando infrutífera a penhora online, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

no prazo de 20 (vinte) dias. VI - Desatendido fica, desde logo, determinada 

a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da CNGC. VII - 
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CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Vera/MT, 23 de julho de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122363 Nr: 1006-20.2018.811.0102

 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: CONCEIÇÃO PEREIRA VERGILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912, LUBNA PATRICIA LOPES DE SOUZA - OAB:24544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1006-20.2018.811.0102

Código n. 122363

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por CONCEIÇÃO PEREIRA 

VERGILIO, em face de CREFISA CRÉDITO FINANCIAMENTO 

INVESTIMENTOS, objetivando a revisão contratual, a restituição de 

indébitos, bem como a condenação de indenização por danos morais, com 

pedido de tutela antecipada.

 À ref. 11, a requerente manifestou-se pela desistência da ação.

 Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, vez que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

 Sem honorários, pois não houve citação.

 Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 26 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105768 Nr: 649-45.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal retirar a 

Carta Precatória para distribuí-la na Comarca de Matupá-MT ou juntar aos 

autos comprovante do recolhimento das custas da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 735-79.2016.811.0102

 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: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., KEILA REGINA SANTIAGO, OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 735-79.2016.811.0102

 Código n°: 110790

Vistos, etc.

Em tempo, REVOGO a decisão de ref. 64.

Isso porque, em melhor analise dos autos, verifico que a ação foi proposta 

unicamente em face da empresa Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda-ME, não havendo nos autos à desconsideração da 

personalidade jurídica, de modo a redimensionar o feito às sócias da 

empresa.

 Assim, INDEFIRO o pedido de ref. 61, devendo o autor promover a citação 

da empresa ré, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 02 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63491 Nr: 490-54.2005.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FORTUNATO MATHIAS, JARBAS LINDOMAR 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATÍLIO CELCIO KEMPF, EDIMAR OTONI 

CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, SHEILA RHEINHEIMER - OAB:7829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:144.217/SP

 Intimar o Advogado da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar nos autos o ano dos veículos de fls. 227 e 229, para que seja 

realizada pesquisa do valor médio de mercado junto a tabela FIPE, caso 

não obtenha tal informação, que informe a localização dos bens de fls. 

227 e 229 para que seja expedido Mandado de Avaliação, por oficial de 

justiça, do valor dos referidos veículos.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 

  

PORTARIA Nº 42/2018-DF 

 

 

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito 

Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Colniza, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às 

determinações da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no 

Estado de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no 

Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão 

semanal; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e 

semanal, durante o período de 01 á 31 de agosto  2018,  os seguintes servidores conforme 

escala abaixo; 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 á 03 
Evelyn de A. 

Ayres 

Analista  

Judiciária 

 (66) 99221-

4245 

evelyn.ayres@tjmt.jus.br 

04 á 10 
Edléia Magrassi de 

Lima Ferraz 

Gestora 

Judiciária 

(66) 98110-6317 

(66) 99221-4245 

edleia.ferraz@tjmt.jus.br 

11 á 17 
Edelvan Mezomo 

Maurer 

Técnico 

Judiciário 

 (66) 99221-

4245 

edelvan.mezomo@tjmt.jus.br 

18 á 24 

Mayara Adriano Gestora Geral 

de 1° 

Entrância 

(66) 99221-4245 

mayara.adriano@tjmt.jus.br 

25 á 31 

Gustavo Teodoro 

de Souza 

Gestor 

Administrativo 

3 

 (66) 99221-

4245 

gustavo.souza@tjmt.jus.br 
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CENTRAL DE MANDADOS 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 á 03 
Márcia Castro de 

Ornellas 

Oficiala de 

Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

04 á 10 
Rafaela da Silva 

Souza 

Oficiala de 

Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

11 á 17 
Fernando Kreuz 

Dallagnol 

Oficial de 

Justiça 

(66) 98462-7550 fernando.dallagnol@tjmt.jus.br 

18 á 24 
Márcia Castro de 

Ornellas 

Oficiala de 

Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

25 á 31 
Rafaela da Silva 

Souza 

Oficiala de 

Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

 

PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 

DIA JUIZ (A) 

04 e 05 VICTOR LIMA PINTO COELHO  - VARA ÚNICA DE BRASNORTE 

11 e 12 DAIANE MARILYN VAZ  - VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ 

18 e 19 DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA – VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU 

25 e 26 RAFAEL DEPRA PANICHELA – VARA ÚNICA DE TABAPORÃ  

 

Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, 

domingos e feriados, bem como o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 

 

§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final 

do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário 

de expediente do primeiro dia útil subsequente.  

 

§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do 

expediente forense do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do expediente do 

último dia útil, sendo de atribuição dos Juízes de suas respectivas Comarcas/Varas, não 

funcionando o plantão regional. 

 

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final 

de semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado 

e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, 

quando iniciará o Plantão Judiciário do Juiz Plantonista da Comarca. 

 

Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 

17h00,  nos sábados, domingos e feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 
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Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da 

OAB, aos Senhores Delegados de Polícia, com ciência  pessoal aos servidores escalados. 

 

 

Colniza/MT, 27 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO FRAZON MENEGUCI  
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
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